
  
  
  
  
  
  
  
  


 
 

 
  
  

 
 

 
  
  

 
 

 
 



 
 

٢ 

 
 :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا، وبعد

  
 فيهــا شــتات كــالم ُ مجعــتكــالم هللا تعــاىل،ه رســالة يف إثبــات صــفة الفهــذ

اخلــاص هبــذا املوضــوع مــن مجيــع مــا  العالمــة حممــد نــارص الــدين األلبــاين
ُوقفـــت عليــــه مـــن تراثــــه املطبــــوع واملـــسموع، مــــع ترتيـــب مــــسائله وتبويبهــــا 

 .ليسهل عىل القارئ الكريم تناوهلا والوصول ملا يريده منها
ُ وقـد ضــممت هــذا الكتـاب إىل عمــيل امل ْ َ َّوســوعي الـذي مــن اهللا بــه عــيل َ َّ

ُ، لكــن رأيــت نــرشها مفــردة ليــسهل موســوعة العالمــة األلبــاين قــسم العقيــدة
تناولــه للبــاحثني وطــالب العلــم املعتنــني هبــذا املوضــوع اخلطــري عــىل وجــه 

 .اخلصوص، واهللا من وراء القصد
 وكتب

 شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د
 يف صنعاء اليمن

 ل سوء ومكروهحرسها اهللا من ك
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  ]:قال اإلمام[

 علـــــامء احلـــــديث لريحلـــــوا إىل َرَّكـــــان مـــــن فـــــضل اهللا عـــــز وجـــــل أن ســـــخ
ـــــده ولـــــو حـــــديث واحـــــد،  ـــــه عن خمتلـــــف الـــــبالد ليجتمعـــــوا بمـــــن يعلمـــــون أن

ــــى لقــــد كــــان ــــارشة منــــه، حت ء بعــــض أصــــحابه عليــــه هــــؤال يف ليــــسمعوهم مب
ًالـــصالة والـــسالم، أحـــدهم اســـمه عقبـــة بـــن عـــامر بلغـــه أن جـــابرا بـــن عبـــد اهللا 

مـــرص، فـــسافر مـــن بلـــده أظنـــه  يف األنـــصاري املـــشهور عنـــده حـــديث وكـــان
املدينـــة إىل مـــرص، ملـــاذا؟ ليـــسمع ذاك احلـــديث الـــذي قيـــل  يف يومئـــذ كـــان

 .هلم أنه سمعه جابر من الرسول عليه الصالة والسالم
أنـا مـا أريـد منـك : فخـرج إليـه جـابر وتلقـاه واحتـضن أحـدمها اآلخـر، قـال

يشء إال أنـه بلغنـي أنـك ســمعت حـديث عـن الرســول عليـه الـصالة والــسالم 
أن اهللا عــــز وجــــل ينــــادي يــــوم القيامــــة «ونــــص احلــــديث فــــيام أذكــــر منــــه اآلن 

، وهــــذا احلــــديث مــــن )١(»دُعــــَبــــصوت يــــسمعه مــــن قــــرب كــــام يــــسمعه مــــن ب
ًالتي يتمسك هبا أهل السنة حقا وأعنـي هبـم أهـل احلـديث الـذين األحاديث 

العقيــــدة كاملاتريديــــة أو األشــــعرية أو املعتزلــــة أو  يف ال يتعــــصبون ملــــذهب
                                                

 ).٧٥٨-٧/٢/٧٥٦ ("الصحيحة" )١(



 
 

٤ 
األحكـــــام الـــــرشعية مـــــذهب  يف اجلربيـــــة، كـــــام أهنـــــم ال يتعـــــصبون ملـــــذهب

ًاحلنفــــي أو املــــالكي أو الــــشافعي أو احلنـــــبيل فــــضال عــــن مــــذاهب أخـــــرى 
د عــــــن املــــــذاهب األوىل أهــــــل احلــــــديث ال يتعــــــصبون إال تبتعــــــد كــــــل البعــــــ

 : للحديث، ولذلك نسبوا إليه وانتموا إليه، كام قال قائلهم
ــي ــل النب ــم أه ــديث ه ــل احل ـــصحبوا نفـــسه أنفاســـه    أه وإن مل ي

أنــت أدركــت الرســول، مــا أدركــوا : وهــذا جــواب هــذا اجلاهــل الــذي قــال
ســــول عليــــه الــــصالة والــــسالم الرســــول، لكــــن الــــذين يــــشتغلون بحــــديث الر

 .كأنام هم يعيشون معه
ــي ــل النب ــم أه ــديث ه ــل احل ـــصحبوا نفـــسه أنفاســـه    أه وإن مل ي

ًولـــذلك أصـــبح معروفـــا عنـــد العلـــامء كافـــة ال نحـــايش وال نـــستثني فقهـــاء 
ممــا دل عليــه حــديث الرســول عليــه الــصالة والــسالم : ومفــرسين كلهــم قــالوا

 سمع مقالتي فوعاهـا فأداهـا كـام سـمعها فـرب حامـل ً اهللا امرءاّرضَن«: القائل
 .»فقه إىل من هو أفقه منه ورب مبلغ أوعى له من سامع

أهـــــل احلـــــديث ألهنـــــم  يف ولـــــذلك نـــــرى النـــــرضة: يقـــــول العلـــــامء كافـــــة
ًيشتغلون بكالم الرسول عليه الـصالة والـسالم لـيال هنـارا فـصدق فـيهم قـول  ً

 : ذلك الشاعر العامل
ــ ــم أه ــديث ه ــل احل ــيأه ـــصحبوا نفـــسه أنفاســـه    ل النب وإن مل ي

كــام يقــول ] انقطــاع[هــذا احلــديث حــديث جــابر لعقبــة بــن عــامر يتمــسك 
األشـــاعرة واملاتريديـــة أن كـــالم اهللا ومنـــه القـــرآن الكـــريم هـــو كـــالم نفـــيس، 
يعنــون بأنــه لــيس بــالكالم اللفظــي يعنــون بأنــه لــيس بــالكالم املــسموع، هــذا 



 
 

٥ 
﴿ :يؤكــد قــول اهللا عــز وجــل ملوســىاحلــديث يبطــل دعــواهم و

﴾)١٣:طه( ﴿﴾)١٤:طه(. 
﴿﴾) معناهـا أن ربنـا عـز وجـل حيـنام كلـم موسـى )١٣:طـه 

ــساء(﴾﴿ القــرآن الكــريم، يف كـام قــال  كــان )١٦٤:الن
موسى يسمع كالم اهللا عـز وجـل، أمـا تأويـل الكـالم اإلهلـي بأنـه كـالم نفـيس 
فهو تعطيل للقرآن الكريم وألحاديـث الرسـول عليـه الـصالة والـسالم ومنهـا 
هذا احلديث الذي شد من أجلـه الرحلـة أحـد الـصحابة إىل راويـه الـصحايب 

 . سمعه من الرسول عليه الصالة والسالمالذي
  ).٠٠: ٣٣: ٢٠٣/٤٧" (اهلدى والنور"
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َوصف أبوغدة شارح الطحاوية ابن أيب العز باإلمامة، فأراد اإلمام األلباين إلزامه ببعض [

يعلم الشيخ األلباين إنكار أيب غدة عقيدته والتي  يف أهم املسائل العقدية التي قررها الشارح
 ]: أو شيخه الكوثري هلا فقال اإلمام

ًفــإذا كــان أبــو غــدة مؤمنــا حقــا هبــذه اإلمامــة امللموســة املــشهورة :  قلــت ً
فإن أجـاب عنهـا بـام يوافـق مـا ، فأنا أختار له من كالم هذا اإلمام سبع مسائل

ٍذهـب إليـه هـذا اإلمـام املـشهور مـن قلـب خملـص فـذلك مـا  وأعتـذر ، نرجـوهٍ
 - مـع األسـف–وإن كانـت األخـرى فـذلك ممـا يؤيـد ، إليه من إساءة الظن به

 .ما رميته به من املداراة 
 ]:فذكر املسألة األوىل ثم قال[

ًتبعـــا أليب جعفـــر الطحـــاوي ] أيب العـــز:أي[قـــال اإلمـــام : املـــسائلة الثانيـــة
وأنزلـه عـىل رسـوله ، ًوأن القرآن كالم اهللا منه بدا بـال كيفيـة قـوال ) ١٦٨ص(

ـــــوا أن كـــــالم اهللا تعـــــاىل ، ًوصـــــدقه املؤمنـــــون عـــــىل ذلـــــك حقـــــا، ًوحيـــــا وأيقن
 .ليس بمخلوق ككالم البرشية ، باحلقيقة

مــسألة الكــالم اإلهلــي عــىل تــسعة  يف  مــذاهب النــاس"اإلمــام"ثــم رشح 
ــزل مــتكلام إذا شــاء: مــذاهب وبــني أن مــذهب الــسلف ــى ، ًأنــه تعــاىل مل ي ومت

 . وإنه يتكلم بصوت ،وكيف شاء، شاء



 
 

٧ 
ص  (" مقــــاالت الكـــــوثري"وشــــيخ أيب غــــدة ينفــــي الـــــصوت املــــسموع 

 "األســـــامء والـــــصفات": "كتـــــاب البيهقـــــي"تعليقـــــه عـــــىل  يف ويقـــــول، )٢٦
ًإن موســى عليــه الــسالم ملــا كلمــه اهللا تعــاىل تكلــيام مل يــسمعه ): ١٩٤ص (

 ...!وإنام أفهمه كالمه بصوت توىل خلقه من غري كسب ألحد ، صوته
  )٥٧ – ٥٦ص "(حتقيق شرح العقيدة الطحاوية"
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 ]:صقال رسول اهللا [
ِّثالثـــة ال يكلمهـــم اهللا يـــوم القيامـــة، وال ينظـــر إلـــيهم، وال يـــزكيهم، وهلـــم « ُ ُ ٌ

ِرجــل عــىل فــضل مــاء بــالفالة؛ يمنعــه مــن ابــن الــسبيل، ورجــل : عــذاب ألــيم
ّألخـذها بكـذا وكـذا، فـصدقه، :  فحلف لـه بـاهللاًبايع رجال بسلعة بعد العرص، َ َ َ

ك، ورجــل بــايع إمامــا؛ ال يبايعــه إال لــدنيا؛ فــإن أعطــاه منهــا  ُوهــو عــىل غــري ذلــ ُ ُ ً ٌ
ِوىف، وإن مل يعطه منها مل يف َ«. 

  ]:قال اإلمام[

ـــــه(  تأويـــــل صـــــفتي -ً مقـــــرا- (!)"اإلحـــــسان "نقـــــل املعلـــــق عـــــىل ): تنبي
 !!بالرضا واإلعراض، ونحو ذلك الكالم والنظرمن صفات اهللا تعاىل 

وهذا مـن التأويـل املـذموم؛ املخـالف لعقيـدة الـسلف الـصالح، واألصـل 
قولــه  يف إمرارهــا عــىل ظاهرهــا عــىل الوجــه الالئــق بعظمــة اهللا وجاللــه؛ كــام

 !!واملوفق هو اهللا  .﴾ليس كمثله يشء وهوالسميع البصري ﴿:سبحانه
  ).١٦٣٨-٧/٣/١٦٣٦"(الصحيحة"
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 :] قول صاحب الطحاويةىلًقال اإلمام معلقا ع[
، ًوأنزلــه عـىل رســوله وحيــا، ًوإن القـرآن كــالم اهللا منـه بــدا بــال كيفيـة قــوال"

ًوصـــدقه املؤمنـــون عـــىل ذلـــك حقـــا وأيقنـــوا أنـــه كـــالم اهللا تعـــاىل باحلقيقـــة ، ّ
 ،فمــن ســمعه فــزعم أنــه كــالم البــرش فقــد كفــر، لــيس بمخلــوق ككــالم الربيــة

: املـدثر (﴾﴿ :وقد ذمه اهللا وعابه وأوعده بسقر حيث قـال تعـاىل

 علمنـا )٣٢: املـدثر (﴾﴿ : فلام أوعد اهللا بـسقر ملـن قـال)٢٦
 :ل خالق البرش وال يشبه قول البرشوأيقنا أنه قو

 " يف هــذا الكــالم عــن املــصنف رمحــه اهللا شــيخ اإلســالم ابــن تيميــةنقــل 
مستـــشهدا بـــه وقـــال الـــشارح ابـــن أيب العـــز ) ١٢/٥٠٧ ("الفتـــاوى جممـــوع 

  ): الطبعة الرابعة١٧٩ص (رمحه اهللا 
الطحـاوي رمحـه اهللا هـو احلـق الـذي دلـت عليـه األدلــة وهـذا الـذي حكـاه 

مــن الكتــاب والــسنة ملــن تــدبرمها وشــهدت بــه الفطــرة الــسليمة التــي مل تغــري 
ــشكوك واآلراء الباطلــة  ــشبهات وال مــسألة الكــالم  يف افــرتق النــاسوقــد .بال

ـــى واحـــد قـــائم : الثالـــث: ثـــم ســـاقها ومنهـــا: عـــىل تـــسعة أقـــوال وهـــو أنـــه معن
وإن عــرب عنــه بالعربيــة كــان ، بـذات اهللا هــو األمــر والنهــي واخلــرب واالسـتخبار

وهــذا قــول ابــن كــالب ومــن وافقــه ، وإن عــرب عنــه بالعربانيــة كــان تــوراة، ًقرآنــا
 . وغريهكاألشعري
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ًأن كالمه يتضمن معنـى قـائام بذاتـه هـو مـا خلقـه: بعهاوسا: قال  غـريه  يف ً

 .وهذا قول أيب منصور املاتريدي
وهـو ، ًأنـه تعـاىل مل يـزل مـتكلام إذا شـاء ومتـى شـاء وكيـف شـاء: وتاسعها

ــــه بــــصوت يــــسمع وإن مل يكــــن الــــصوت ، وأن نــــوع الكــــالم قــــديم، يــــتكلم ب
 .لسنةًاملعني قديام وهذا املأثور عن أئمة احلديث وا

رد عــىل املعتزلــة وغــريهم؛  " بــدا بــال كيفيــة قــوال  كــالم اهللا منــه": وقولــه
 .فإن املعتزلة تزعم أن القرآن مل يبد منه كام تقدم حكاية قوهلم 

  ):٨ص (ىل وقال الشيخ حممد بن مانع رمحه اهللا تعا
فــال يقــال اللفــظ دون املعنــى كــام ، القــرآن العظــيم كــالم اهللا لفظــه ومعانيــه

ــــزالهــــو قــــ ــــى دون اللفــــظ كــــام هــــو قــــول الكالبيــــة ، ول أهــــل االعت وال املعن
فأهــل ،  املــذموملالـضالل ومــن تـابعهم عــىل بـاطلهم مــن أهـل الكــالم الباطـ

أن القــرآن كــالم اهللا منــزل غــري خملــوق : الــسنة واجلامعــة يقولــون ويعتقــدون
والنبــــي ســــمعه مــــن ، ســــمعه جربيــــل مــــن اهللا، ألفاظـــه ومعانيــــه عــــني كــــالم اهللا

ــــــلجرب ــــــي، ي ، فهــــــو املكتــــــوب باملــــــصاحف، والــــــصحابة ســــــمعوه مــــــن النب
 .املتلو باأللسنة، املحفوظ بالصدور

 :قال احلافظ ابن القيم رمحه اهللا
ـــانـ   ـوكـذلك القـرآن عــني كالمـه الــ ـــه حقيقـــة ببي   مـــسموع من
ـــه ال بعـــضه ــان   هـــو قـــول ريب كل ــا خلق ــا مه ــى م ــا ومعن   لفظ
ـــظ    تنزيـــل رب العـــاملني ووحيـــه ـــاناللف ـــال روغ ـــى ب   واملعن
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 ): ١٩٥ - ١٩٤ص (وقال الشارح رمحه اهللا 

إنـه معنـى واحـد ال يتــصور : وكـالم الطحـاوي رمحـه اهللا يـرد قـول مــن قـال
ســامعه منــه وأن املــسموع املنــزل املقــروء واملكتــوب لــيس كــالم اهللا وإنــام 

 "كـــــالم اهللا منـــــه بـــــدا ": فـــــإن الطحـــــاوي رمحـــــه اهللا يقـــــول.هـــــو عبـــــارة عنـــــه 
: وإنــام قــالوا.منــه بــدا وإليــه يعــود :  قــال غــريه مــن الــسلف ويقولــونوكــذلك.

 منــه بــدا؛ ألن اجلهميــة مــن املعتزلــة وغــريهم كــانوا يقولــون إنــه خلــق الكــالم
ك املحــل يف  ــ  أي هــو " منــه بــدا ": فقــال الــسلف.حمــل فبــدا الكــالم مــن ذل

﴿: املـــتكلم بـــه فمنـــه بـــدا ال مـــن بعـــض املخلوقـــات كـــام قـــال تعـــاىل
﴾)١: الزمر( ﴿﴾ ) ١٣: الـسجدة( 
﴿﴾) وإليـه ": ومعنـى قـوهلم .)١٠٢: النحـل

 الــصدور منـــه آيـــة وال يف يرفـــع مــن الـــصدور واملـــصاحف فــال يبقـــى: "يعــود
 .عده آثار يف كام جاء ذلك.املصاحف يف 

 لــــيس "ً قــــوال "ال تعــــرف كيفيــــة تكلمــــه بــــه : أي: " بــــال كيفيــــة "وقــــوهلم 
أنزلـــه إليـــه عـــىل لـــسان امللـــك :  أي"ً وأنزلـــه عـــىل رســـوله وحيـــا "باملجـــاز 

 مـــن امللـــك صفـــسمعه امللـــك جربائيـــل مـــن اهللا وســـمعه الرســـول حممـــد 
﴿: قـال تعـاىل.النـاس وقرأه عـىل 
﴾)وقال تعـاىل)١٠٦: اإلسراء  :﴿

﴾ ) ويف ذلـك إثبـات صـفة )١٩٣: الـشعراء 
 .العلو هللا تعاىل 

  ).٢٨-٢٤ص"(التعليق على منت الطحاوية"
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  ]: اإلمامقال[

 أصــــابت بعــــض الفــــرق اإلســــالمية بــــسبب علــــم إن مــــن أكــــرب الفــــتن التــــي
ــــأن القــــرآن الكــــريم هــــو كــــالم رب  ــــه انحــــرف هبــــم عــــن اإليــــامن ب الكــــالم أن

ًالعــاملني حقيقــة ال جمــازا  أمــا املعتزلــة الــذين يقولــون بأنــه خملــوق فــأمرهم، ً
ىل لكـــن هنـــاك طائفـــة تنتمـــي إىل الـــسنة وتـــرد عـــ، ذلـــك واضـــح مفـــضوحيف 

املعتزلـة هــذا القـول وغــريه ممـا انحــرف فيـه عــن اإلسـالم أال وهــم األشــاعرة 
قــوهلم بخلــق القــرآن  يف احلقيقــة موافقــون للمعتزلــة يف فــإهنم، واملاتريديــة

إال أهنـــم ال يفـــصحون بـــذلك ويتـــسرتون ، وأنـــه لـــيس مـــن قـــول رب العـــاملني
حــد مـــن وراء تفــسريهم للكــالم اإلهلـــي بأنــه نفـــيس قــديم غـــري مــسموع مـــن أ

، وأنـه مـتكلم منـذ األزل، وأنـه تعـاىل ال يـتكلم إذا شـاء، املالئكة واملرسلني
ــشيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه اهللا تعــاىل بحثــا هامــا ًوقــد رأيــت ل إبطــال  يف ًّ

 : تفسريهم هذا فقال بعد أن أثبت قدم الكالم
كـــام أن مـــن ، والكـــالم صـــفة كـــامل فـــان مـــن يـــتكلم أكمـــل ممـــن ال يـــتكلم

أكمــل ممــن ال يعلــم وال يقــدر والــذي يــتكلم بمــشيئته وقدرتــه ، دريعلــم ويقــ
وأكمــــل ممـــن يــــتكلم بغــــري مــــشيئته ، أكمـــل ممــــن ال يــــتكلم بمـــشيئته وقدرتــــه

ـــك معقـــوال  ويمكـــن تقريرهـــا عـــىل أصـــول الـــسلف بـــأن ً،وقدرتـــه إن كـــان ذل
ًإمــا أن يكــون قــادرا عــىل الكــالم أو غــري قــادر؛ فــإن مل يكــن قــادرا فهــو : يقــال ً

 .ًوإن كان قادرا ومل يتكلم فهو الساكت، األخرس
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فـالكالم عنــدهم لــيس ) هـذه املــسألة يف متبـوع األشــاعرة(بيــة َّالُ وأمـا الك

هــــذه قــــد دلــــت عــــىل قــــدم : فيقــــال، بمقــــدور فــــال يمكــــنهم أن حيتجــــوا هبــــذه
الكــالم لكــن مــدلوهلا قــدم كــالم معــني بغــري قدرتــه ومــشيئته؟ أم مــدلوهلا أنــه 

  وقدرته؟ مل يزل متكلام بمشيئته
  .قول الكالبية: واألول
مــدلوهلا : فيقــال، قــول الــسلف واألئمــة وأهــل احلــديث والــسنة: والثــاين

الثاين ال األول؛ ألن إثبـات كـالم يقـوم بـذات املـتكلم بـدون مـشيئته وقدرتـه 
 .غري معقول وال معلوم واحلكم عىل اليشء فرع عن تصوره

ًء يتـــصور كالمــــا يقــــوم ال أنــــت وال أحــــد مـــن العقــــال: فيقـــال للمحــــتج هبـــا
ًبـذات املـتكلم بـدون مـشيئته وقدرتـه فكيـف تثبـت بالـدليل املعقـول شــيئا ال 

 : فقولكًيعقل وأيضا
 يف  إنـــام يعقـــل"لـــو مل يتـــصف بـــالكالم التـــصف بـــاخلرس والـــسكوت "

فإمــا ، ًالكــالم بــاحلروف واألصــوات؛ فــإن احلــي إذا فقــدها مل يكــن مــتكلام
وإمـــا أن ال يكـــون ،  يـــتكلم وهـــو الـــساكتًأن يكـــون قـــادرا عـــىل الكـــالم ومل

وأمـــا مـــا يدعونـــه مـــن الكـــالم النفـــساين فـــذاك ال ، ًقـــادرا عليـــه وهـــو األخـــرس
يعقــل أن مــن خــال عنــه كــان ســاكتا أو أخــرس فــال يــدل بتقــدير ثبوتــه عــىل أن 

ًوأيــــضا فــــالكالم القـــــديم ، ًاخلــــايل عنــــه جيـــــب أن يكــــون ســــاكتا أو أخـــــرس
وإثبـات الـيشء ، تـوا مـا هـو؟ بـل وال تـصورمتوهالنفساين الذي أثبتمـوه مل تثب

فمـــن مل يتــصور مــا يثبتـــه كيــف جيــوز أن يثبتـــه؟ وهلــذاكان أبـــو ، فــرع تــصوره
هـــــذه  يف وإمامهــــا) يعنــــي األشــــاعرة(ســــعيد بــــن كــــالب رأس هــــذه الطائفــــة 

معنـى ينـاقض الـسكوت : بياهنا يشء يعقل بـل يقـول هـو يف املسألة ال يذكر
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، ام يتــــــــصوران إذا تــــــــصور الكــــــــالموالــــــــسكوت واخلــــــــرس إنــــــــ، واخلــــــــرس

واألخـــرس هـــو العـــاجز عنـــه أو الـــذي ، فالـــساكت هـــو الـــساكت عـــن الكـــالم
وحينئــــذ فــــال يعــــرف ، حمــــل النطــــق متنعــــه عــــن الكــــالم يف حــــصلت لــــه آفــــة

الـــساكت واألخـــرس حتـــى يعـــرف الكــــالم وال يعـــرف الكـــالم حتـــى يعــــرف 
 .الساكت واألخرس

ــشبهون  يف تــوه بــل هــمومل يثب، فتبــني أهنــم مل يتــصوروا مــا قــالوه الكــالم ي
) االحتــــاد(و) التثليــــث(و) األقــــانيم( يف ومــــا قــــالوه) الكلمــــة( يف النــــصارى

فـــــإهنم يقولـــــون مــــــا ال يتـــــصورونه وال يبينونـــــه والرســــــل علـــــيهم الــــــسالم إذا 
 .أخربوا بيشء ومل نتصوره وجب تصديقهم

 بــال وإال كــان قـد تكلــم، وأمـا مــا يثبــت بالعقـل فالبــد أن يتــصوره القائـل بــه
ومل حيــصل هلــم ، ًفكــان كالمهــم متناقــضا، فالنــصارى تــتكلم بــال علــم، علــم

كــــالم اهللا تعــــاىل بــــال علــــم كــــان كالمــــه  يف كــــذلك مــــن تكلــــم، قــــول معقــــول
وهلـــذا كـــان ممـــا يـــشنع بـــه عـــىل هـــؤالء ، ًمتناقـــضا ومل حيـــصل لـــه قـــول يعقـــل

يــع أصـل ديــنهم ومعرفـة حقيقـة الكــالم كـالم اهللا وكـالم مج يف أهنـم احتجـوا
 :  يقال له األخطلاخللق بقول شاعر نرصاين

  جعل اللسان عىل الفؤاد دليال      إن الكالم لفي الفؤاد وإنام
وبتقــدير أن يكـــون مــن شـــعره ، وقــد قالــت طائفـــة إن هــذا لـــيس مــن شـــعره

بـه مجيـع بنـى آدم ال يرجـع َّفاحلقائق العقلية أو مسمى لفظ الكالم الـذي يـتكلم 
ً فاضل دع أن يكون شـاعرا نـرصانيا اسـمه األخطـل فيه إىل قول ألف شاعر ً..." 

 .)٢٩٧ - ٦/٢٩٤ (" جمموعة الفتاوى "انتهى ملخصا من 
  ).٦١-٥٦ص"(التعليق على منت الطحاوية"



 
 

١٥ 

 
إن التوراة واإلنجيل ال نعطيهام صفة كالم اهللا كام للقرآن، فهل هو : فيه أخ قال: سؤال
 هذا؟  يف مصيب

 . والقرآن:الشيخ
صـفة كـالم :  هو يؤمن بأن القرآن كالم اهللا مائة باملائة، لكـن يقـول:السائل

اهللا، اإلنجيـــل والتـــوراة لـــيس بمنزلـــة القـــرآن مـــن حيـــث أنـــه كـــالم اهللا منـــه بـــدأ 
 وإليه يعود؟

  هذا ما يقصد؟ اإلنجيل املحرف واملبدل؟:الشيخ
 . اإلنجيل غري املحرف:السائل

 ُ الذي أنزل عىل قلب موسى وعيسى؟:شيخال
 . نعم غري املحرف:السائل
 . هذا كفر:الشيخ
  كيف نرد عليه؟:السائل
 .)١٦٤:النساء(﴾﴿: القرآن يف  عندنا:الشيخ

  ).١٢/٠١:٠١:٣٤" (اهلدى والنور"



 
 

١٦ 

 
 ]:قال اإلمام[

 الــساموات خلــق هللا بــدا أنــه: فيهــا جــاء أنــه التــوراة حتريــف عــىل يــدل ممــا
 .واألرض

  ).٧/٣/١٤٧٨"(الصحيحة"



 
 

١٧ 

 
 

 ]:ذكر اإلمام ضمن األمثلة عىل ضالل أيب غدة أنه[
 القـرآن كـالم اهللا تعـاىل منـه بـدا، بـال: ِمل يوافق عىل قول اإلمام الطحـاوي

ك حقــا،  ًكيفيــة قــوال، وأنزلــه عــىل رســوله وحيــا، وصــدقه املؤمنــون عــىل ذلــ ً
وأيقنــــوا أنــــه كــــالم اهللا تعــــاىل باحلقيقــــة لــــيس بمخلــــوق ككــــالم الربيــــة، وأنــــه 
ــف شــاء، وأنــه يــتكلم بــصوت، ومــن قــرأ  ــزل مــتكلام اذا شــاء، وكي ًتعــاىل مل ي

 عـــــىل تعليقــــه يف مــــسألة خلـــــق القــــرآن التـــــي أطــــال الكــــالم عليهـــــا يف بحثــــه
 . يتبني له جليا أنه جهمي جعدي) ٣٧٩ - ٣٦١ص (»القواعد«

  )٥٧-٥٦ص"(كلمات أيب غدة من األباطيل واالفتراءات يف كشف النقاب عما"



 
 

١٨ 

 
، 

 ."ودالقرآن كالم اهللا غري خملوق، منه بدأ وإليه يع" ]:قال سفيان[

 ]:قال اإلمام[
أي املــتكلم بــه، وهــو الــذي أنزلــه مــن لدنــه، لــيس هــو كــام تقولــه اجلهميــة 

َ ِأنه خلق  .اهلواء أو غريه، وبدأ من عند غريه يف ُ
ــــــرسى بــــــه" إليــــــه يعــــــود"وأمــــــا  آخــــــر الزمــــــان مــــــن املــــــصحف  يف  فأنــــــه ي

املـــــــصاحف منـــــــه  يف الـــــــصدور منـــــــه كلمـــــــة وال يف والـــــــصدور، فـــــــال يبقـــــــى
 . لشيخ اإلسالم ابن تيمية"عقيدة الواسطيةال" يف كذا.حرف

  .)١٤٠ص"(خمتصر العلو"



 
 

١٩ 

 
 ]:صقال رسول اهللا [
ِيقــول اهللا عــز وجــل يــوم القيامــة« ّ ك ربنــا: ُفيقــول! ُيــا آدم: ُّ ــ َديك، ْوســع! َّلبي

ٍفينــادى بــصوت ًإن اهللا يــأمرك أن ختــرج مــن ذريتــك بعثــا إىل النّــ: ُ َّ ِّ َُ يــا : قــال.ِارُ
ــــار؟ قـــال! ِّرب ِومـــا بعــــث النّ ٍمــــن كــــل ألــــف: ُ ًتــــسع مئــــة وتــــسعة  :- أراه قـــال-ِّ ٍ ِ ِ

ُوتــسعني، فحينئــذ تــضع احلامــل محلهــا، ويــشيب الوليــد،  ُ ُُ ٍ﴿
﴾.  ذلـك عـىل النـاس َّ ِفـشق

ُّحتــــى تغــــريت وجــــوههم، فقــــال النبــــي  َُّ ُ ً مــــن يــــأجوج تــــسع مئــــة وتــــسعة :صَ ٍ
ِالنـاس كالـشعرة الـسوداء يف ُثم أنـتم.ٌوتسعني، ومنكم واحد ِ ِجنـَّب الثـور  يف ِ ِ

ـــــضاء ـــــشعرة البي ـــــور األســـــود، وإين ألرجـــــو أن  يف ِاألبـــــيض،أو كال ُجنـــــب الث ِّ ِ ِ
ِتكونوا ربـع أهـل اجلنّـة ِ ُ ُ ّ؛ فكربنـا، ثـم قـالُ َّثلـث أهـل اجلنـة؛ فكربنـا، ثـم قـال: َّ َّ ِ ُ ُ :

 .»َّ أهل اجلنّة؛ فكربناَشطر
: قوله يف عىل البيهقيرد ... ويف ذلك :]ترجم له اإلمام بام ترمجناه به ثم قال[

 !"صحديث صحيح عن النبي  يف ومل يثبت لفظ الصوت"
ٍثـم تـأول احلـديث بـأن الـصوت راجـع إىل ملـك أو غـريه كـام بينـه احلــافظ  َ

 :ثم أشار إىل رده بقوله عنه،
ينفــي الــصوت مــن األئمــة، ويلــزم منــه أن اهللا مل وهــذا حاصــل كــالم مــن "

ًيسمع أحدا من مالئكته ورسله كالمه، بل أهلمهم إياه  ُ". 



 
 

٢٠ 
وهذا باطل خمالف لنصوص كثرية، وحـسبك منهـا قـول اهللا تبـارك : قلت
ــه(﴾﴿: مكاملتــه ملوســى يف وتعــاىل  :ثــم قــال.)١٣: ط

س عــــــــــىل أصــــــــــوات وحاصـــــــــل االحتجــــــــــاج للنفــــــــــي الرجــــــــــوع إىل القيــــــــــا"
وال خيفـــــى مـــــا فيــــــه؛ إذ .ُاملخلـــــوقني، ألهنـــــا التـــــي عهـــــد أهنـــــا ذات خمـــــارج

الــصوت قــد يكــون مــن غــري خمــرج كــام أن الرؤيــة قــد تكــون مــن غــري اتــصال 
ســـلمنا؛ لكـــن نمنـــع القيـــاس املـــذكور، وصـــفات اخلـــالق ال .أشــعة كـــام ســـبق

ـــــث تقـــــاس عـــــىل صـــــفة املخلـــــ وق، وإذا ثبـــــت ذكـــــر الـــــصوت هبـــــذه األحادي
ــــــــصحي ــــــــه، ثــــــــم إمــــــــا التفــــــــويض، وإمــــــــا التأويــــــــلال   .حة، وجــــــــب اإليــــــــامن ب

 ."وباهللا التوفيق 
ــؤمن بــسائر صــفاته، مــع تفــويض معرفــة حقائقهــا : قلــت بــل اإليــامن كــام ن

﴿ :إىل املتصف هبا سبحانه وتعاىل كام قـال
﴾ )١١١: الشورى(. 

  ).٧/٢/٧٥٦،٧٥٨"(الصحيحة"



 
 

٢١ 

 
بالنسبة للحديث الذي يدل عىل أن اهللا سبحانه وتعاىل يتكلم القرآن بصوت، : السؤال

 أي كتاب؟ يف أين هذا احلديث موجود
 .ًصحيح البخاري معلقا يف  موجود:اجلواب
 .. نعم، هل هناك من وصله؟ أو تابعه:مداخلة
 .ً هناك مذكور طبعا:الشيخ
  وين؟ :مداخلة
ـشيخ ـ ـ آخـــــر  يف كتـــــاب التوحيـــــد يف أظـــــن.."فـــــتح البـــــاري" يف  مـــــذكور:الــ
 .البخاري
 .ً جزاك اهللا خريا:مداخلة

  )٠٠:٤٩:٣٨/ ١٦٩"(اهلدى والنور"



 
 

٢٢ 

 
  ]:قال اإلمام[

فيـــه نظـــر عـــىل طريقـــة الـــسلف، ألن ) القـــديم( وصـــف كـــالم اهللا تعـــاىل بــــ
 .هم ذلك مما مل يرد عن

  .)٤٠ ص"(العقائد اإلسالميةأو التوحيد :حتقيق كتاب"



 
 

٢٣ 

 
 ]:قال اإلمام[

ـــأول األشـــاعرة فقـــالوا ـــى أنـــه خلقـــه": وت اللـــوح  يف القـــرآن كـــالم اهللا بمعن
 )٤٥-٤٤ص(" اجلوهرة " عىل "حاشية البيجوري"راجع ! "املحفوظ

  .) ١٤٣ص"(خمتصر العلو"



 
 

٢٤ 

 
 السنة َ أهلُأحد الصفات السبعة التي يوافق فيها األشاعرة] صفة الكالم[أليست :  سؤال

 واجلامعة؟
 .ً لفظا ال معنًى:الشيخ
 ً لفظا ال معنًى؟:مداخلة
 .. نعم؛ ألهنم:الشيخ
  كل الصفات السبع أو الكالم؟:مداخلة
ـشيخ ـــأ: أنـــت تعـــرف أن أهـــل الـــسنة يقولـــون... ال، الكـــالم :الــ ن كـــالم اهللا ب

 ..ملفوظ مسموع، أليس كذلك؟ األشاعرة ما يقولون هذا 
 . هو ملفوظ ال مسموع:مداخلة
الكــالم :  ال وال ملفــوظ، ال ملفــوظ وال مــسموع، إنــام هــم يقولــون:الــشيخ

يتـأولون الكـالم اإلهلـي بـام : نفس اهللا، بمعنـى يف :كالم نفيس، نفيس يعني
: شون املعتزلـــة ويـــردون علــــيهميـــساوي العلـــم اإلهلـــي ولـــذلك حيــــنام يناقـــ

ملـــــاذا تنكــــــرون الكــــــالم اإلهلــــــي؟ ألـــــيس اهللا بقــــــادر عــــــىل أن يفهــــــم كالمــــــه 
﴿ :أن يــــسمع مـــــع أن القــــرآن يقــــول: ملوســــى؟ مــــا يقــــول

﴾) فهـم ال يؤمنـون بـالكالم املـسموع، ألنـه يشء علمـي، فـاهللا )١٣:طـه 
ً فـإذا )٢٥٥:البقـرة (﴾﴿: عز وجل كـام قـال



 
 

٢٥ 
رأهيـــــم أن يفهمـــــه،  يف اهللا قـــــادر عـــــىل أن يـــــسمع موســـــى برأينـــــا نحـــــن لكـــــن

 .ًهذه الصفة أيضا معطلة يف ولذلك فهم
  )٠٠:٣٥:٣٠/أ٤٠"(رحلة النور"



 
 

٢٦ 

 



 

مــتن رشح الفكــر األكــرب لعــيل القــارئ  يف مــا رأيــك بقــول اإلمــام أيب حنيفــة: امللقــي
وأن اهللا يتكلم بال آلـة وال حـروف، واحلـروف خملوقـة، وكـالم اهللا تعـاىل غـري ): ٥١(ص

املسألة،  يف أن هذا القول إن ثبت عن أيب حنيفة يوافق عقيدة األشاعرةًخملوق، نظرا إىل 
 وأن أبا حنيفة من السلف؟

ـشيخ ً ســـؤالك هــذا يفـــتح يل بابـــا جديـــدا مـــن العلـــم ال بـــد أن أذكـــرك بـــه، :الــ ً
القــرآن الكــريم وهــذا مــن  يف وأن ألفــت نظــرك إليــه، اإلســالم كــام تعلــم قــال

مثـــل مـــا وقـــع األولـــون مـــن اليهـــود   يفمزايـــاه أنـــه حـــذر املـــسلمني أن يقعـــوا
﴿: حق هؤالء يف والنصارى فقال

﴾) املجلـس  يف  هـذه اآليـة حـني نزلـت كـان)٣١:التوبـة
ٍقفـا يومئـذ غـري رجل عريب من العرب النوادر الذي كـان بـالتعبري العـرصي مث ً

أمـــي، العـــرب أميـــون إال النـــادر مـــنهم، فهـــذا كـــان مـــن هـــؤالء النـــادرين كــــان 
ًمثقفـــا، كـــان مـــتعلام، قـــرأ الكتـــاب املعـــروف ــــ  ً ، الـــذي »الكتـــاب املقـــدس«ب

حيوي التوراة واإلنجيل، فوجد التوراة واإلنجيل خـري ممـا وجـد عليـه قومـه 



 
 

٢٧ 
ً األخـــــالق، شـــــيئا مـــــن ًيعبـــــدون التامثيـــــل واألصـــــنام، وجـــــد هنـــــاك شـــــيئا مـــــن
ًالتـــــرشيعات، حيـــــث ال جيـــــد شـــــيئا مـــــن ذلـــــك إطالقـــــا الوثنيـــــة اجلاهليـــــة  يف ً

 وهـــــو عـــــىل نـــــرصانيته جـــــاء وقـــــد علـــــق صفتنـــــرص، وملـــــا جـــــاء إىل النبـــــي 
ك عليــه، ثــم هــداه -عليــه الــسالم-الــصليب عــىل صــدره، فــأنكر الرســول   ذلــ

  وأســــلم وحـــسن إســــالمه، وأخــــذ يتفقـــه وجيلــــس جمــــالس-عـــز وجــــل-اهللا 
﴿: ، ذات يوم ملـا نزلـت هـذه اآليـة-عليه السالم-الرسول 

﴾) وهـو كـان مـن أولئـك النـصارى قـال)٣١:التوبـة ، :
تبــــادر إىل ذهــــن عــــدي بــــن ! ًيــــا رســــول اهللا مــــا اختــــذناهم أربابــــا مــــن دون اهللا

أحبـــارهم  يف يعنـــي اعتقـــدوا:  أن مقـــصود اآليـــة إىل-ريض اهللا عنـــه-حـــاتم 
ألـــستم كنـــتم إذا «: أهنـــم خيلقـــون ويرزقـــون ويميتـــون وحييـــون وو الـــخ، قـــال

ًحرمــوا لكــم حــالال حرمتمــوه، وإذا حللــوا لكــم حرامــا حللتمــوه؟ أمــا :  قــال»ً
 .»ًفذاك اختاذكم إياهم أربابا من دون اهللا«: هذا فقد كان، قال

اليـوم واحلمـد هللا ال يزالـون يوجـد فـيهم مـن املسلمون حتى :  فاملقصود
حيــــافظ عــــىل التوحيــــد بكاملــــه؛ ألن التوحيــــد الــــذي يــــستنبط مــــن كتــــاب اهللا 

ً خيتلــــف متامــــا عــــن التوحيــــد املوجــــود عنــــد صومــــن حــــديث رســــول اهللا 
ــى : ًالنــصارى وعنــد اليهــود، بــل وأرجــو أن ال يقــع ثقــيال عــىل مــسامعك وحت

القـرآن ويف الــسنة جيهلـه كثــري مــن   يفبعـض املــسلمني، التوحيـد الــذي جــاء
ًاملسلمني، فضال عن أهـل األديـان األخـرى؛ ذلـك ألن التوحيـد الـذي دعـت 

 -عــز وجــل-إليــه الرســل كلهــم دون اســتثناء أحــد مــنهم هــو يعنــي توحيــد اهللا 
ال نــــد لـــه ال خــــالق معـــه، ال رازق معــــه، وهـــذا أمــــر يـــشرتك فيــــه : ذاتـــه، أييف 

ــــــذي ــــــى املــــــرشكون، املــــــرشكون ال  كــــــانوا صن بعــــــث إلــــــيهم الرســــــول حت



 
 

٢٨ 
خالقيتــــه، ولكــــنهم مــــع ذلــــك  يف يعتقــــدون أن اخلــــالق هــــو واحــــد ال نــــد لــــه

﴿: عديـــد مـــن اآليـــات بـــأهنم مـــرشكون، وأن اهللا قـــال هلـــم يف وصـــفوا
﴾) فـام هـي األنـداد التـي جعلوهـا هللا )٢٢:البقـرة -

ـــرصيح القـــرآن ، و-عـــز وجـــل أنكرهـــا اهللا علـــيهم؟ مـــع أهنـــم كـــانوا يقولـــون ب
؛ )٢٥:لقمـان (﴾﴿: الكـريم

ًإذا خلـــق الـــسموات واألرض، هـــم يعتقـــدون أنـــه واحـــد ال رشيـــك، فـــإذا أيـــن  ً
ه، هنـــا يكمـــن جهـــل كـــل األديـــان ذاتـــ يف دون اهللاِّرشكهـــم، مـــا دام أهنـــم يوحـــ

: ًالتـي أرشنـا إليهــا آنفـا، وبعــض اجلهلـة مــن املـسلمني، حيــث يفهمـون معنــى
ال إلــه إال (إال اهللا، حتـى رأيـت بعـض الرسـائل لـبعض املـشايخ فـرسها  ال إلـه
ًال رب إال اهللا، وهـــذا تفـــسري خـــاطئ جـــدا جـــدا، بحيـــث يرتتـــب منـــه : أي) اهللا ً

ًأن مــــــــرشكا هيوديـــــــــا كـــــــــان أو نـــــــــ  يف ال رب إال اهللا، ال يـــــــــدخل: ًرصانيا قـــــــــالً
ًاإلســـالم؛ ألنـــه ال رب إال اهللا كـــان املـــرشكون كـــام ســـمعت آنفـــا مـــن القـــرآن 

 صًاخلالق هو رب العـاملني هـو واحـد، إذا ملـاذا بعـث رسـول اهللا : يقولون
إىل هــــــؤالء املــــــرشكني أن يــــــدعوهم إىل أن يعتقــــــدوا أن خــــــالق الــــــسموات 

ك لــه، ال، هــذا اســمه حتــصيل حاصــل، تفهــم واألرض هـو اهللا وحــده ال  رشيــ
 مني حتصيل حاصل؟

قـرارة نفـوس املـرشكني هـؤالء، لكـن هـو  يف ًموجودايعني يشء كان …
إىل يشء كــانوا أحــوج مــا يكونــون إليــه، كــاألرض العطــشى إىل مــاء  دعــاهم
 .السامء



 
 

٢٩ 
القـــرآن الكـــريم، هـــذه اآليـــة اجلـــواب لتـــساؤيل  يف -عـــز وجـــل- قـــال اهللا 

 إىل هــــؤالء املــــرشكني مــــا دام أهنــــم ص ًااذا أرســــل اهللا حممــــدملــــ: الــــسابق
﴿: كــانوا يعرتفــون بــأن اخلــالق هــو واحــد ال رشيــك لــه، قــال تعــاىل

﴾) يف ، هنـا)٣:الزمـر 
: ، وهـــذا مـــن إعجـــاز القـــرآن»طـــي مـــن الكـــالم«لـــامء بــــ يشء يـــسمى عنـــد الع

﴿﴾)ويـن الطـي ويـن االختـصار؛ إذا قيـل )٣:الزمر ،
﴿: ملاذا اختذتم هؤالء أولياء من دون اهللا؟ قـال: هلم

﴾)أهنـم يعبـدوهنم : الـيشء األول: ، فهـم اعرتفـوا بـشيئني)٣:الزمر
 صًوأهنــم إنــام يعبـدوهنم ليوصــلوهم إىل اهللا، فــإذا رســول اهللا .مـن دون اهللا

ــــــدعهم إىل  ــــــك لــــــه، مل ي أرســــــل إلــــــيهم ليخلــــــصوا العبــــــادة هللا وحــــــده ال رشي
االعتقــاد بــأن اخلــالق واحــد؛ ألنــه هــذا كــام قلنــا حتــصيل حاصــل، لكــن مــع 

اخلالق املحيي املميت هو واحـد ال نـد لـه وال رشيـك لـه كـانوا اعرتافهم أن 
 .ًهذه اآلية وآيات كثرية وكثرية جدا يف يعبدون معه غريه كام

ً مــثال نحــن قلنــا آنفــا لــو أن مــرشكا مهــام كــان دينــه قــال ً ال رب إال اهللا، ال : ً
اإلســالم؛ ألنــه آمــن إيــامن املــرشكني، وهــو جيــب أن يــؤمن إيــامن  يف يــدخل
عبادتـه،  يف ذاتـه، يوحـدون اهللا يف ًدين، املوحـدون حقـا يوحـدون اهللاملوح

عليــــه -ًال يعبــــدون معــــه غــــريه، كــــام يفعــــل النــــصارى مــــثال؛ يعبــــدون عيــــسى 
ــأن اهللا واحــد يف ، يوحدونــه-الــسالم  أســامئه ويف صــفاته، فــإذا مــسلم آمــن ب

ذاتــه، كــام كــان املــرشكون يقتــرصون عــىل هــذا التوحيــد، ثــم أضــاف هــذا يف 
ك أنــه يعبــد اهللا وحــده ال يعبــد معــه غــريه، مــثالاملــ ك تــسمع : ًسلم إىل ذلــ لعلــ

ن مــن؟ ضــيق ينــادو يف ًأن كثــريا مــن املــسلمني الطيبــني الــصاحلني إذا وقعــوا



 
 

٣٠ 
ك مــن »ســيدي عبــد القــادر«، وبـــ »البــدوي«مـن يــسمونه بـــ  األوليــاء ، ونحــو ذلــ

ًاألوىل، فـإذا والصاحلني يدعوهنم من دون اهللا، فهـم يفعلـون فعـل اجلاهليـة 
ال إلـــه إال اهللا، مل يفـــدهم، مل ينقـــذهم مـــن الـــرشك؛ ألن الـــرشك ثالثـــة : قـــوهلم

توحيـــــــد الربوبيـــــــة، مـــــــن أنكـــــــر وجـــــــود اهللا : أنـــــــواع كالتوحيـــــــد ثالثـــــــة أنـــــــواع
ًكالـــدهريني مـــثال، هـــذا مـــرشك، أرشك عقلـــه، ونفـــى وجـــود ربـــه، أمـــا لـــو آمـــن 

اآليـة القرآنيــة؛  يف اه، كـامبوجـود اهللا وأنـه خـالق، ولكنـه يعبـد غــريه، يعبـد هـو
 كيف اآلية؟
 .)٢٣:اجلاثية(﴾﴿ :مداخلة
ً شـايف؟ فـإذا هـذا الـذي )٢٣:اجلاثيـة (﴾﴿ :الـشيخ

عـز - اهللا ذاته ال رشيك لـه، هـذا ال بـد منـه، ثـم ال يعبـد إال يف اهللا: أسلم وقال
، ولكنــــه يعطــــي صــــفة مــــن صـــفات اهللا لعبــــد مــــن عبــــاد اهللا مــــا يكــــون -وجـــل

ًمؤمنـــا بــــ ال إلـــه إال اهللا؛ ألن ال إلـــه إال اهللا تـــشمل هـــذه األنـــواع الثالثـــة؛ فمــــن 
صـفاته وأسـامئه فهـذا  يف ًعبادتـه، واحـدا يف ًذاتـه، واحـدا يف ًآمن باهللا واحدا

ال إلـه إال اهللا؛ دخـل : مـن قـال«: ههـو الـذي يـدخل اجلنـة، وهـو املوعـود بقولـ
، أمـــا اإلخـــالل »ًنفعتـــه يومـــا مـــن دهـــره«: احلـــديث اآلخـــر يف ، أو كـــام»اجلنــة

بــيشء مــن هــذا التوحيــد الثالــث وهــو توحيــد األســامء والــصفات أو توحيــد 
حـــق املـــرشكني الـــذين  يف ًالعبـــادة فهـــذا ال يكـــون مـــسلام؛ لـــذلك قـــال تعـــاىل

﴿: آمنــوا بـــأن اهللا هـــو اخلـــالق
﴾)اهللا هـو الـذي خلـق : ، ملـاذا يـستكربون، وهـم يقولـون)٣٥:الصافات

ال إلـــــه إال اهللا؟ ألهنـــــم : الـــــسموات واألرض؟ ملـــــاذا يـــــستكربون أن يقولـــــوا



 
 

٣١ 
ــى ال إلــه إال اهللا، لــيس معنــى ال رب  إال اهللا، بــل عــرب وأهنــم يفهمــون أن معن

ـــضيق، ال رب إال اهللا، هـــذا أســـاس  ـــى أوســـع بكثـــري مـــن هـــذا املعنـــى ال املعن
ك لـه العبــادة،  يف التوحيـد، ثــم ال بـد أن يــضم إىل ذلـك عبادتــه وحـده ال رشيــ

ًثم توحيد األسامء والصفات، وأنـا أرضب لـك اآلن مـثال فـيام خيـل بتوحيـد 
م الغيــــب؛ هــــل يكــــون  الفــــالين يعلــــالــــشيخالـــصفات، إذا مــــسلم اعتقــــد بــــأن 

 ًموحدا؟
 .بني بعض الناس، وبني كل الناس... يفرق بني :امللقي
  يمكن أن ترشح يل ألفهم عليك؟:الشيخ

ـي آيـــة ] تفـــسري[ يف ً مـــثال هـــذا الرجـــل الــذي جيلـــس هنـــا يعــرف مـــاذا:امللقـ
 فهذا غيب بالنسبة إليه، .الكريس
  ال :الشيخ
 ...ً وليس غيبا بالنسبة ملا هو:امللقي

  معليش:خالشي
 . هاه:امللقي
 . لكن هذا أمر واقع، هذا الغيب النسبي:الشيخ
 نعم: امللقي
ـشيخ ـــك مـــا هـــو يعنـــي أبعـــد عـــن النـــاس، هـــؤالء الفلكيـــون :الــ  وأنـــا أقـــول ل

الـــذين خيربوننـــا قبـــل ســـنني بخـــسوف الـــشمس والقمـــر، هـــذا غيـــب نـــسبي، 
 اللوح املحفوظ؟ يف أنا أعلم ما: ولكن هل يستطيع أحد أن يقول



 
 

٣٢ 
 ! كيف؟:لقيامل

 . هاه:الشيخ
 ! .... كيف يعلم؟:امللقي
ـشيخ اللـــوح املحفـــوظ؛ هـــل  يف  هـــاه، فـــإذا قـــال فـــالن يغيـــب، ويقـــرأ مـــا:الــ

﴿: إله إال اهللا، هل يكون آمن بكتاب اهللا  ال:ـيكون شهد ب
﴾) علـم مـع األسـف الـشديد، ، نحـن ن)٦٥:النمـل

أخـــشى عـــىل إســـالمك أن يداخلـــه : لــذلك قلـــت لـــك، وأنـــا لـــك ناصـــح أمـــني
يشء ممـــا يفـــسد عليـــك إســـالمك، ممـــا قـــد تـــسمعه مـــن بعـــض مـــن يظـــن أنـــه 
مـــسلم وصـــالح وعـــامل، فـــنحن نعلـــم مـــن الكتـــب ومـــن مـــشاركتنا وخمالطتنـــا 
أن ًبالنـــاس أن كثـــريا مـــن هـــؤالء املـــسلمني مـــع األســـف الـــشديد يعتقـــدون بـــ

بعـــض األوليـــاء والـــصاحلني يعلمـــون الغيـــب، يعلمـــون الغيـــب، بـــالرغم مـــن 
القـــرآن ويف الـــسنة، وأنـــا تلـــوت عـــىل مـــسامعك اآلن  يف النـــصوص القاطعـــة

﴿اآليـــة الـــرصحية 
﴾)مـر بجـوار ص النبـي صـحيح البخـاري أن يف ، وهناك حـديث)٦٥:النمل ٍ

غـــد،  يف ٌوفينـــا نبـــي يعلـــم مـــا: مـــن األنـــصار وهـــن يغنـــني، ويقلـــن فـــيام يقلـــن
: ، هـي قـال»ال يعلم الغيب إال اهللا، دعـي هـذا وقـويل مـا كنـت تقـولني«: فقال

غــــــد، لعلــــــك ســــــمعت مــــــن بعــــــض املــــــشايخ أو الــــــصوفيني أو  يف يعلــــــم مــــــا
مجــــالس الــــذكر، جمالــــسهم التــــي يــــسموهنا ب يف الطــــرقيني أهنــــم يتناشــــدون

 : بقول البوصرييصخياطبون النبي 
  ومن علومك علم اللوح والقلم   فإن من جودك الدنيا ورضهتا



 
 

٣٣ 
 أمل تسمع هذا؟

 . ال ال ما سمعت:امللقي
 .-عز وجل- امحد اهللا :الشيخ
 . احلمد هللا:امللقي
رك اآلن ال بـد أنـك ستـسمع ِّذكـُ، ولكـن أنـا أ-عـز وجـل- امحـد اهللا :الشيخ
كــــن ســــمعت كـــــام قلــــت، هـــــذا يتقربــــون بـــــه إىل اهللا، وينــــشدون هـــــذا إن مل ت

ســوريا كــانوا إذا  يف  بكلمــة الكفــر، وأنــا أعــرفصالنــشيد خيــاطبون النبــي 
شــو بتــسموها ) رشبــة(جلــسوا جملــس ذكــر جــاؤوا بوعــاء فيــه مــاء، بيــسموها 

   انتوا؟
 . رشبة شيخنا:مداخلة
  رشبة، عرفت هذه؟:الشيخ
  نعم:امللقي
 .من الفخار وعاء :الشيخ
  وعاء من الفخار:امللقي
ـشيخ ـــضعونه  كهـــذه الـــرشبة، شـــايف هـــذه؟:الــ  يف ًمـــن فخـــار ممتلئـــة مـــاء في

-وســـط احللــــق، وهـــم ينــــشدون ويطربـــون ويميلــــون، وخيـــاطبون الرســــول 
 : بقوهلم-عليه السالم

  ومن علومك علم اللوح والقلم   فإن من جودك الدنيا ورضهتا



 
 

٣٤ 
 ؟ رضهتا، شو معنى رضهتا:امللقي
  كيف؟:الشيخ
  رضهتا ما معناها؟:امللقي
 .فإن من جودك الدنيا ورضهتا، يعني اآلخرة. آه، الرضة اآلخرة:الشيخ
 . الدنيا واآلخرة:مداخلة
 . آه:امللقي
 . وهذا هو عني الكفر:الشيخ
 . اهللا أكرب:مداخلة
ـشيخ الـــدنيا معلـــيش،  يف  ألنـــه كيـــف يتـــصور املـــسلم أن املـــسلم جيـــود:الــ

هيــا مــا ال «:  بقولــه-عليــه الــسالم-رة هــاليل وصــفها الرســول اآلخــ يف لكــن
 .»..عني رأت، و

 . وال أذن سمعت:مداخلة
، وفيهـا أكـرب نعمـة )١(»وال أذن سـمعت، وال خطـر عـىل قلـب بـرش« :مداخلة

﴿: اآلخـــرة، كـــام قـــال رب العـــاملني يف -عـــز وجـــل-رؤيـــة اهللا : هــي
 ،﴾)ــة القــرآن الكــريم  يف ، وقــال)٢٣، ٢٢:القيام

 للـذين )٢٦:يـونس (﴾﴿اآلية؛ للـذين أحـسنوا، ...
اجلنــة، وزيـــادة؛ : آمنــوا بــاهللا ورســوله، هلــم احلــسنى؛ أي: الــدنيا يف أحــسنوا

                                                
 ).٣٠٧٢رقم ("البخاري" )١(



 
 

٣٥ 
ــث أن أهــل بعــض األحا يف اآلخــرة، وجــاء يف -عــز وجــل-رؤيــة اهللا : أي دي

اجلنـــة حيـــنام يـــرون رهبـــم ينـــسون نعـــيم اجلنـــة وال شـــك، وهـــذا أمـــر طبيعـــي 
ًجــدا، حيــنام يــرى إنــسان حبيبــا لــه مــن البــرش مــن طــني، ينــسى كــل يشء، فــام  ً
ًبــــال هــــذا اإلنــــسان يــــرى رب العــــاملني؛ كيــــف يقــــال أن مــــسلام عاديــــا يطلــــق  ً

 املـــسلم أقـــل الـــدنيا وجيـــود بالـــدنيا وبـــرضهتا اآلخـــرة، لـــو نـــسب هـــذا القـــول
ًمـسلم علــام وعمــال صــاحلا لكــان خطــأ كبــريا، فكيــف ينــسب هــذا القــول إىل  ًً ً ً

ومـــن علومـــك علـــم اللـــوح والقلـــم؛ وأنـــت تعلـــم كـــام أظـــن : ، ثـــمصالنبـــي 
 للتبعيض، تعرف هذا؟) من(

 . نعم:امللقي
 . مش خذ أمواهلم كلها)١٠٣:التوبة(﴾﴿ :الشيخ
 . نعم:امللقي
 خـذ بعـض أمـواهلم، مـن بعـض أمـواهلم إىل آخـره، فهـون خياطـب :الشيخ
، هـو ﴾﴿:  الذي قـال للجاريـة-عليه السالم-الرسول 
 :يقول

  ومن علومك علم اللوح والقلم   فإن من جودك الدنيا ورضهتا
-ًعلـــم اللـــوح والقلـــم أحـــاط بكـــل يشء كـــان ومـــا ســـيكون، إذا الرســـول 

 يف ً أحاط هبـذا علـام، وهـذا بعـض علمـه، فهـذا كلـه ممـا يوجـد-ه السالمعلي
 .عقائد كثري من املسلمني اليوم



 
 

٣٦ 
ـي ـــشاهد بالنـــسبة لنفـــي :امللقــ  توحيـــد األســـامء والـــصفات، شـــو موضـــع ال

 احلروف املنسوب إىل أيب حنيفة؟
 أحسنت، ال، هـذا لـسه مـا وصـلنا إليـه، هـذا مـا وصـلنا إليـه، أنـا أريـد :الشيخ
رك بأشـياء قــد تـسمعها فتكـون عـىل بــصرية منهـا أهنـا ال صــلة ِّذكـُنـي أن أأن يع

هلا باإلسالم، فيجب عىل كل مـسلم أن يعـرف أن التوحيـد لـه ثـالث أقـسام؛ 
، توحيــــد العبــــادة، توحيـــــد الربوبيــــةيقابلــــه الــــرشك لــــه ثالثــــة أقــــسام، توحيــــد 

﴿: األســامء والــصفات، فتوحيــد األســامء والــصفات كــام قــال تعــاىل
﴾) فيجـب عـىل املـسلم أن يـصف )١١:الـشورى ،

ًربـــه بـــام وصـــف بـــه نفـــسه، ولكـــن وصـــف نفـــسه بالتنزيـــه أو باإلثبـــات ثانيـــا، 
ــشورى(﴾﴿: فقــال ﴿: ، ثــم أثبــت فقــال)١١:ال

﴾)وز نحـــن أن نــشبهه بــاخللق؛ ألنــه منــزه عـــن ، فــال جيــ)١١:الـــشورى
مـــــشاهبة للحـــــوادث، وال جيـــــوز أن ننفـــــي صـــــفة مـــــن صـــــفاته بـــــزعم أن هـــــذه 

ً باحلوادث، وإنـام نحـن مـع الكتـاب تنزهيـا -عز وجل-الصفة فيها تشبيه هللا 
 .ًوإثباتا

احلــروف : األول يف  فــإذا عرفــت هــذه احلقيقــة، اآلن أعــود إىل مــا ســألته
 ينــزه عــن احلــرف املعهــود عنــدك وعنــدي، هــذا الــذي اهللا: تــستطيع أن تقــول

ًحيتــاج إىل جـــوف، وحيتــاج إىل لـــسان، وهلــاة وو الـــخ، طبعــا رب العـــاملني 
ك الروايــة،  منـزه عــن هــذه األشـياء كلهــا، فحيــنام ينقـل عــن أيب حنيفــة مثـل تلــ

إذا جاءنـا قـول عـن إمـام مـن : اختـذوا أحبـارهم؛ ملـاذا؟ لنقـول: أنا بدأت بآيـة



 
 

٣٧ 
ًلمني، نحـــــن هـــــذا اإلمـــــام ال نتخـــــذه إهلـــــا كـــــام فعلـــــت النـــــصارى أئمـــــة املـــــس

 بعيسى، نحن نؤمن بإمامته، وال نؤمن بعصمته، واضح؟
 . نعم:امللقي
ٍ حينئــذ أي قــول جاءنــا عــن إمــام قبــل كــل يشء نريــد أن نتثبــت مــن :الــشيخ

نسبته إليه، بعد ذلك إن صح هذا القـول عرضـناه عـىل الكتـاب والـسنة، مثـل 
 . ال نؤمن بههذا القول نحن

  نسبة الكتاب له هو صحيح؟:امللقي
ـشيخ حياتـــه، هـــذا  يف ً ال مـــو صـــحيح، يعنـــي أبـــو حنيفـــة مل يؤلـــف كتابـــا:الــ

الــــذي ألفــــه بعــــض أتباعــــه مــــن بعــــده، ففــــي هــــذا الكتــــاب مــــا يوافــــق الكتــــاب 
 .والسنة، وما خيالف ذلك

 . ممكن مدلس عليه:امللقي
  كيف؟:الشيخ
 لكتاب؟ مدلس عىل أيب حنيفة ا:امللقي
 منــسوب منــسوب إليــه، ال يقــال مــدلس، منــسوب إليــه، هنــاك كتــب :الــشيخ

 كثرية منسوبة لغري مؤلفيها
 . نعم:امللقي
ـشيخ  لكـــن أنـــت مـــا هيمـــك هـــذه الناحيـــة مـــع أين أجبتـــك، هـــذا الكتـــاب :الــ

منـسوب إىل أيب حنيفـة، أبـو حنيفـة لـيس لـه كتـاب، كـل األئمـة األربعـة كلهـم 
ًرة وقلــة، إال اإلمــام األول بالنــسبة للطبقــة وهــو هلــم كتــب بنــسب متفاوتــة كثــ



 
 

٣٨ 
أبــو حنيفــة، فلــيس لــه كتــاب، وإنــام هنــاك لــه تالمــذة ولــه روايــات تــروى عنــه، 
ــــ هـــل هـــذا الكتـــاب صـــحيح النـــسبة أليب  ولـــذلك فـــام ينبغـــي أن هنـــتم نحـــن ب

 .حنيفة أو ال؟ فيام يتعلق بموضوعنا
 . نعم:امللقي
ن هـذا الكتـاب ال تثبـت نـسبته إىل الـذي نعرفـه أ:  مـع أين قلـت لـك:الـشيخ

ــــــاس املتعــــــصبني  ــــــري مــــــن الن أيب حنيفــــــة، لكــــــن افــــــرتض، نحــــــن نبــــــتىل بكث
املذهبيني نبتىل بكثري من هـؤالء املتعـصبة، مـن يتعـصبون لقـول اإلمـام، قـد 
يكـــون هـــذا القـــول صـــحيح النـــسبة إليـــه، وقـــد ال يكـــون صـــحيح النـــسبة إليـــه، 

كتـــاب كلــه صـــحيح النـــسبة أليب نحــن اآلن نفـــرتض أن هــذا القـــول أو هــذا ال
حنيفـــة، وقـــال هـــذا الكـــالم، نحـــن ال نقبلـــه؛ ملـــاذا؟ ألننـــا نعلـــم أن املبتدعـــة 
الــذين خــالفوا عقيــدة الــسنة وأهــل الــسنة وأهــل احلــديث هــم الــذين يقولــون 
بنفي هذه األشياء أي احلروف واللفظ ونحـو ذلـك، يتوصـلون منهـا لنفـي مـا 

ًمـــثال أنـــا أربطـــك اآلن باملـــشكلة .رصح القـــرآن الكريمـــة والـــسنة الـــصحيحة
:  مـن صـفته الكـالم، حيـث رب األنـام-عز وجـل-األساسية، ال شك أن اهللا 

﴿﴾) والقـرآن باتفـاق املـسلمني هـو كـالم )١٦٤:النـساء،
مـــن قـــرأ القـــرآن فلـــه بكـــل حـــرف «:  يقـــولص، والرســـول -عـــز وجـــل-اهللا 

مل، حـــــرف؛ بـــــل ألـــــف حـــــرف، الم حـــــرف، مـــــيم ا: عـــــرش حـــــسنات، ال أقـــــول
، إذا نثبـت كـالم )١٦٤:النساء(﴾﴿: ً إذا قد قال اهللا)١(»حرف

، وال ننفيـه بــيشء مـن التأويــل، ونثبـت أن كــالم اهللا حــروف، -عـز وجــل-اهللا 
                                                

 ).٦٤٦٩رقم ("صحيح اجلامع" )١(



 
 

٣٩ 
من قـرأ القـرآن فلـه بكـل حـرف عـرش «: -عليه السالم-كام سمعت من قوله 

كـــالم اهللا ككالمنــــا، وال : ، لكننـــا حيــــنام نثبـــت هـــذا وذاك ال نقــــول»اتحـــسن
﴿ هـو ككالمنـا، -عـز وجـل-احلرف الذي خيرج مـن كـالم اهللا : نقول

﴾) فنثبـت مـا أثبـت وننفـي مـا نفـى، )١١:الـشورى ،
، أثبـت الـسمع والبـرص، ، مـا الـذي أثبـت﴾﴿ما الذي نفى؟ 

 الذي أثبته لنفسه هو هذا؟ ! هذا هو السمع هو هذا؟
 . ال :امللقي
 حاشا، أثبت لنفسه السمع؛ هو هـذا؟ حاشـا، إنـام هنـا كلمـة لـبعض :الشيخ

املحـدثني، وهـو بالـضبط أبـو بكـر اخلطيــب صـاحب تـاريخ بغـداد، تـسمع بــه 
الكـــالم  يف لفـــتوال بـــد، يقـــول كلمـــة حـــق لـــو وقـــف عنـــدها الفـــرق التـــي اخت

ًاإلهلي اختالفا كثريا التفقوا مجيعـا عـىل كلمـة سـواء، كـام قـال تعـاىل ً ً :﴿


﴾) كـذلك لـو اتفقـوا عـىل )٦٤:آل عمـران ،
 يقـال:  لـزال اخلـالف وهـو-رمحه اهللا-هذه الكلمة التي ذكرنا هبا اخلطيب 

 الذات، هل نحن نعلم كيفية الذات؟ يف الصفات ما يقاليف 
 . ال:امللقي
ـشيخ ت  ال ال نعلـــم كيفيـــة الـــذات ألـــيس كـــذلك؟ لكننـــا نـــؤمن بـــأن اهللا ذا:الــ

الـذات  يف مش معنى ذهنـي قـائم فقـط لـيس لـه وجـود خـارج، فاملـذي نقولـه
الــــصفات؛ ألنــــه الــــصفات متعلقــــة بالــــذات، فكــــام نــــؤمن بوجــــود  يف نقولــــه

ـــأن ذاتـــه  ـــؤمن ب ـــؤمن متامـــا بوجـــود الـــصفات اإلهليـــة، كـــام ن ًالـــذات اإلهليـــة ن



 
 

٤٠ 
 اآلن الكـــالم مـــا صـــفاته ليـــست كالـــصفات،: ليـــست كالـــذوات كـــذلك نقـــول

 ثالثة مذاهب، تعرف هذا أنت وال بد؟: موقف املسلمني إىل اليوم
 . سمعت:امللقي
ـشيخ ـ ـ ـ آه، .اهللا ال يــــــتكلم: مـــــذهب املعتزلــــــة؛ يقولـــــون:  ثـــــالث مــــــذاهب:الـ

ــساء(﴾﴿: وحيــنام يــأتون إىل قولــه تعــاىل  )١٦٤:الن
تي تكلمت هـي الـشجرة، فنفـوا الكـالم رصاحـة؛ يقولون اهللا ما تكلم، إنام ال

 .ألنه الكالم صفة اإلنسان: ملاذا؟ قالوا
  نعم:امللقي
 فــإذا قلنــا اهللا يــتكلم معنــاه شــبهناه بــاملخلوق، فهــذا منتهــى اجلهــل :الــشيخ
 .والضالل
 .نفس هذه املسألة يف  نعم، قتل اجلهم:امللقي
ـشيخ ت وأنـــا وكـــل هـــذه هـــذا منتهـــى اجلهـــل والـــضالل، مل؟ أنـــ:  فـــأقول:الــ

املخلوقـــات مـــن إنـــس وجـــن ومالئكـــة ومجـــاد وو الـــخ، كـــامن موجـــودات، 
اهللا غــري موجــود؛ ألننــا إذا قلنــا موجــود : فــنحن بــني أحــد شــيئني، إمــا أن نقــول

ــشبيه، فــإذا مــاذا نقــول؟ نقــول كــام  صــار فيــه اشــرتاك بيننــا وبينــه، وهــذا هــو الت
نـــه هـــذا فيـــه تـــشبيه للـــرب ننفـــي، نقـــول اهللا غـــري موجـــود؛ أل: قالـــت املعتزلـــة

ًاملوجــــود باملخلوقــــات إذا هــــو غــــري موجـــــود، وهــــذا ضــــالل بــــني، إذا مـــــاذا 
 ًنفعل؟ نقول كام قال أهل وحدة الوجود، أظن تعرف شيئا عنهم؟

 ... نعم سمعت:امللقي



 
 

٤١ 
 : آه، هؤالء الذين يقولون:الشيخ

 كنيسة يف  وما اهللا إال راهب   وما الكلب واخلنزير إال إهلنا
ا تــــراه بعينــــك فهــــو اهللا، وملــــا عبــــد املجــــوس النــــار مــــا عبــــدوا إال وكــــل مــــ

ٍهو هو، ال يشء إال هـو، حينئـذ فكـل مـا تـراه بعينـك فهـو : الواحد القهار، أي
اهللا، هـــذا هـــو الوجـــود؛ لـــذلك هـــم يـــسمون أنفـــسهم بــــ أهـــل التوحيـــد، نحـــن 

، هــذا ًال إلــه إال اهللا، نحــن مــرشكون؛ ألننــا أوجــدنا شــيئا مــع اهللا: الــذين نقــول
﴿: هو الـضالل املبـني بـسبب أيـش؟ عـدم التمـسك باآليـة

﴾) نثبـت مـا أثبـت مـع التنزيـه، وننـزه كـام نـزه، )١١:الـشورى ،
اهللا بيــتكلم، ! كيــف؟: اهللا ال يــتكلم، األشــاعرة قــالوا: الــشاهد املعتزلــة قــالوا

ــــــل، فقــــــالوا بــــــالكالم لكــــــن داروا، ولفــــــوا، ووصــــــلو ــــــة بالتأوي ــــــد املعتزل ا عن
 النفيس، سمعت هبذا؟

 . نعم، نعم:امللقي
 . الكالم النفيس:الشيخ
 ... نعم كالم النفس:امللقي
ـشيخ ـ  آه الكــــالم النفــــيس، معناهــــا أهنــــم التقــــوا مــــع املعتزلــــة بــــأن اهللا ال :الــ

ًيــتكلم كالمــا مــسموعا، وأنــت ذاكــر معــي قــول اهللا  ﴿: -عــز وجــل-ً
 ،

﴾)هنــا الـشاهد، فاســتمع ملــا يـوحى، فــالكالم النفــيس ال )١٣، ١٢:طــه ،
 .صدري كالم أنت ما تسمعه يف يسمع، اآلن أنا



 
 

٤٢ 
  نعم:امللقي
م أنــا ال أســمعه، ال حيــسن يل أن أخاطبــك صــدرك كــال يف  وأنــت:الــشيخ

 يف افهـــم مــــا: نفـــيس، وإنــــام قـــد أقـــول لـــك يف اســـمع لكالمـــي الـــذي: أنـــت
ــف يــؤول الكــالم اإلهلــي املــرصح.نفــيس  يف أمــا اســمع، هــذا ال يقــال، فكي

ً إذا هـو ﴾﴿: اآلية عند األشاعرة بأنه كالم نفيس، اهللا يقول
نحــــن كيــــف، هلــــاة وفــــم وأرضاس وأســــنان كــــالم، أي كــــالم مــــسموع، لكــــن 

ًوالـخ، هـذه أشــياء نـربأ إىل اهللا مــن أن نخـوض فيهــا، فـإذا األشــاعرة ملـا أولــوا 
ًالكــــالم أثبتــــوا شــــيئا مل يتعــــرض لــــه القــــرآن، القــــرآن تعــــرض إلثبــــات العلــــم 
اإلهلي، فإذا قلنا بالكالم النفيس وفـرسناه بـالعلم اإلهلـي فممكـن أن يكـون 

 .ًن هو العلم، وملاذا نسميه بالكالم النفيس تضليالهذا كالم معقول، لك
، -عــز وجـــل-النهايــة هــم يقولـــون بــأن القـــرآن هــذا مل يــصدر مـــن اهللا  يف 

ًوهــــذا خــــالف عقيــــدة املــــسلمني مجيعــــا، والــــسبب أهنــــم وقفــــوا عنــــد صــــفة 
: املعتزلـــة رصحـــوا بـــأن اهللا ال يـــتكلم، أي: الكـــالم فـــاختلفوا ثـــالث مـــذاهب

ًمنــــه فــــروا، الــــذي ال يــــتكلم هــــو اجلــــامد، صــــح؟ فــــإذا رش مــــا  يف إنــــه وقعــــوا
ـــــاجلامد؛ إذا مـــــا احلـــــل؟ احلـــــل إنكـــــار وجـــــوده -عـــــز وجـــــل-وصـــــفوا اهللا  ً ب

إنكـــار  يف وانتهـــت املـــشكلة كلهـــا، فـــاملهم فاألشـــاعرة التقـــوا مـــع املعتزلـــة
الكـالم اإلهلــي، وهـذا يلــزم منـه يــا أخـا اإلســالم إنكـار عــرشات اآليـات، ربنــا 

﴿: اطــــب املالئكــــة وقــــال هلــــم حيــــنام خ-عــــز وجــــل-
﴾)ألـيس هنـاك كـالم تـسمعه املالئكـة ويـأمرهم وأيـضا كـان )٣٤:البقرة ً

، ٣٠:احلجـر (﴾ ،﴿إبليس يعبد اهللا معهـم، 



 
 

٤٣ 
٣١( ،﴿﴾) مـا )١١٦:املائـدة ،

، هـــذا كلـــه .. حيـــنام خياطبـــه رب األنـــام هبـــذا-عليـــه الـــسالم-يـــسمع عيـــسى 
: تعطيــل لعــرشات إن مل نقــل مئــات النــصوص للكتــاب والــسنة، بــسبب أيــش

تبـــارك -التأويـــل، وحتكـــيم العقـــل، وقيـــاس الغائـــب، غيـــب الغيـــوب هـــو اهللا 
نحـن نثبـت : لشاهد وهو البـرش، يبقـى املـذهب الثالـث يقـول عىل ا-وتعاىل

هللا ما أثبـت لنفـسه، أثبـت لنفـسه الكـالم، وأن هـذا القـرآن هـو كـالم اهللا ولـيس 
ــــدا، ولكــــن كيــــف؟ ال نــــدري، -عــــز وجــــل-كــــالم خملــــوق مــــن خلــــق اهللا  ً أب

يـا :  حيـنام جـاءه سـائل قـال لـه-رمحـه اهللا-لعلك سمعت قـول اإلمـام مالـك 
االسـتواء :  كيـف اسـتوى؟ قـال)٥:طه(﴾﴿..مالـك 

 .معلوم، والكيف جمهول، والسؤال عنه بدعة، أخرجوا هذا الرجل
 . واإليامن به واجب، والسؤال عنه بدعة:مداخلة
االســتواء معلــوم :  بدعــة أخرجــوا هــذا الرجــل فإنــه مبتــدع، فقــال لــه:الــشيخ

 يف قـــرأ فـــوق املخلوقـــات كلهـــا، كـــام ن-ز وجـــلعـــ-لغـــة، وهـــو العلـــو، فـــاهللا 
الــــسجود والــــخ، لكــــن اســــتواؤه  يف ونقولــــه )١(ســــبحان ريب األعــــىل: القــــرآن

ليس كاسـتوائي أنـا عـىل الكـريس وأنـت وغـريك مـن البـرش، هـو اسـتواء يليـق 
 املعتزلــة واألشــاعرة وغــريهم -ًأيــضا-بعظمتــه وجاللــه، ال نقــول كــام يقــول 

: ظنـه أنـه يـذكر اهللا يف ا املجلـس يقـول أحـدهماليوم، يكون هنا جملس كهذ
كـل وجــود، ال  يف كـل وجـود، اللــ آآآآآآآآآ ـه موجـود يف اللــ آآآآآآآآآ ـه موجـود

 بد سمعت هذا التوحيد؟
                                                

 ).سبح اسم ربك األعىل: (القرآن يف )١(



 
 

٤٤ 
 . ال:امللقي
  ما سمعته؟:الشيخ
 . احلمد هللا:مداخلة
 .ً هنيئا لك، هههه:الشيخ
  . ههه:مداخلة

ًاآلن سـائال أي إنـسان ممـن تعرفـه أو ً نحن نـسمعه كثـريا، لـو سـألت :الشيخ
ك: ال تعرفـه كــل مكــان، فهــذا ســؤال يعنــي جوابــه  يف اهللا: أيــن اهللا؟ ســيقول لــ

معـــروف عنـــد النـــاس اليـــوم مـــشايخ ووعـــاظ ومرشـــدين ودكـــاترة والـــخ، اهللا 
 .كل مكان يف موجود

 . هذا احللول:مداخلة
حيحة مـا ، هـذا حلـول، والعقيـدة الـص-بـارك اهللا فيـك- هذا حلـول :الشيخ

كـل  يف اهللا موجـود: ، أمـا أن نقـول﴾﴿قال مالك، 
ـــــــارات ! مكـــــــان مـــــــا بتعرفـــــــوا أنـــــــه مـــــــن األمـــــــاكن الـــــــدهاليز واملجـــــــاري والب

والــــــسيناميات وو مــــــا ال يدخلــــــه اإلنــــــسان حتــــــى الكــــــافر حتــــــى الفاســــــق إال 
ــــه هــــم إال مــــضطرين، هــــذا  يف ًمــــضطرا، فيجعلــــون رهبــــم أمــــاكن مــــا يدخلون

 حيد؟ هذا إسمه توحيل؟تو
  . هههه:مداخلة

 بــالالم، هــاه، هــذا اســمه توحيــل، ولــذلك قــال أحــد فقهــاء احلنفيــة :الــشيخ
نفــــي  يف طائفــــة تلتقــــي مــــع األشــــاعرة: املاتريديــــة، املاتريديــــة هنــــا طائفتــــان



 
 

٤٥ 
كـــل مكـــان،  يف اهللا موجـــود: ، ويلتقـــون مـــع املعتزلـــة-عـــز وجـــل-العلـــو هللا 

 :فقال قائلهم .السنةوطائفة منهم يلتقون مع أهل 
  بال وصف التمكن واتصال    ورب العرش فوق العرش لكن

﴿: -عـز وجـل-مفهوم هذا الكالم، وهذا تفسري لقولـه 
﴾) آل

ــرا ً، إن اهللا غنــي عــن العــاملني، كــل العــاملني املخلــوقني فــضال عــن )٩٧:نعم
كـــــريس أو عـــــن عـــــرش حيملـــــه، فهـــــذه العقائـــــد أخـــــي جيـــــب أن تؤخـــــذ مـــــن 

، حتـى لـو صـحت »الفقـه األكـرب«الكتاب والسنة وليس من الفقـه املـسمى بــ 
 .، وهي غري صحيحة النسبة-رمحه اهللا-النسبة إىل اإلمام أيب حنيفة 

 .غري صحيحة هي :امللقي
  أي نعم:الشيخ
ْ املتهم به أظن أبو مطيع البلخي:مداخلة َ. 
ال بأس ولو أطلنـا عـىل املـشايخ نـروي لـه هالنكتـه هـاده،   أي نعم،:الشيخ

 .هاليل إهلا عالقة بالعقيدة
 . تفضل يا شيخي:مداخلة
ـشيخ ليلـــة صـــافية  يف منـــى، وأنـــا جـــالس يف بعـــض ســـنني احلـــج يف  كنـــا:الــ

مـرص؛ ملـا  يف اجتمعنا مع بعـض الـشباب مـنهم أنـصار الـسنةًجدا، واجتمعنا 
َدخــــل علينـــــا أحــــد املـــــشايخ األزهـــــريني، ســــمع شـــــعر أنــــه َ جملـــــس علـــــم  يف َ

 .فجلس، وانتبه أنه األرض مسكونة بمن يسموهنم بالوهابية يعني



 
 

٤٦ 
 . آه:امللقي
ـشيخ بـــس أنـــتم معـــرش الوهابيـــة جتـــسمون، :  اجلـــو علمـــي وهـــايب، قـــال:الــ

ســبحان اهللا، : نــتم بتقولــوا إنــه اهللا عــىل العــرش، قلــت لــهأ: كيــف؟ قــال: قلــت
، )٥:طـه (﴾﴿: َّنحن نقول، وال رب العاملني قال

لكـــن أنتـــو بتقولـــوا إنـــه اهللا لـــه مكـــان، الـــشاهد اآلن جـــرى النقـــاش هـــذا : قـــال
سلم النقــاش احلقيقـــة يـــشبه الفلــسفة؛ ألنـــه نقـــاش عقــيل منطقـــي، ولكـــن املـــ

ــــضطر  لــــيس بحاجــــة أن ينــــاقش املــــسائل االعتقاديــــة مناقــــشة عقليــــة، لكــــن ي
ــضلون ضــالال  ًأحيانــا ملناقــشة هــؤالء الــذين حيكمــون العقــل عــىل النقــل في ً

  أســــــــــألك : ًلكــــــــــن أنــــــــــتم جتعلــــــــــون هللا مكانــــــــــا، قلــــــــــت: ًبعيــــــــــدا، ملــــــــــا قــــــــــال
ـــــــه: وأرجـــــــو أن جتيبنـــــــي، قـــــــال املكـــــــان يشء عـــــــدمي أم : تفـــــــضل، قلـــــــت ل

 السؤال؟وجودي؟ مفهوم 
 . نعم:امللقي
ـشيخ كـــان منـــذ األزل أم وجـــد بعـــد أن مل يكـــن؟ : وجـــودي، قلـــت:  قـــال:الــ

: نعــم، قلنــا: مكــان؟ قــال يف ًإذا نحــن اآلن: وجــد بعــد أن مل يكــن، قلنــا: قــال
ــــا الــــسامء األوىل؟ قــــال الــــسامء الثانيــــة ووو .نعــــم: مكــــان؟ قــــال.نعــــم: فوقن

وفــــوق الــــسامء : قلــــت لــــهنعــــم، : الــــسامء الــــسابعة مكــــان أمكنــــة كلهــــا؟ قــــال
: ًمكـــان؟ ألنـــه خملـــوق طبعـــا، قـــال: العـــرش، قلـــت: الـــسابعة أيـــش يف؟ قـــال

 يف وفــــوق العــــرش أيــــش يف؟ ففاجــــأين بــــيشء مل يكــــن: نعــــم مكــــان، قلــــت
مــا هــم هــذول كروبيــون؟ أيــه، : املالئكــة الكروبيــون، قلــت: احلــسبان، قــال

 أيش هدون مالئكة كروبيون؟: قلت



 
 

٤٧ 
 . كروبيون بيكربوا:مداخلة
عنـدك آيـة تثبـت إنـه عــىل  يف :هـؤالء مالئكـة، قلـت:  ههـه ههـه قـال:الـشيخ

حـــديث نبـــوي عـــن : ال، قلـــت: العـــرش مالئكـــة وهلـــم اســـم كروبيـــون؟ قـــال
ًعجبـا، أنـت رجـل أزهـري، ونحـن : ال، قلـت: ؟ قـال-عليه السالم-الرسول 

ـــــدة بحـــــديث  ـــــونكم أنـــــه ال جيـــــوز إثبـــــات عقي نعلـــــم أن مـــــشايخ األزهـــــر يلقن
ً إال إذا كان متواترا، أنـت كيـف تثبـت عقيـدة أمـر غيبـي أنـه هنـاك صحيح آحاد

 .هيك لقنونا: فوق العرش مالئكة كروبيون بال حديث؟ قال
 . اهللا أكرب:مداخلة
ال حـول :  هيـك لقنونـا أنـه هنـاك مالئكـة فـوق أيـش العـرش، قلنـا لـه:الشيخ

ــــــاهللا، نمــــــيش معــــــك اآلن، بزعمــــــك فــــــوق العــــــرش املالئكــــــة  وال قــــــوة إال ب
الكـــــون : روبيـــــون، فـــــوق املالئكـــــة الكروبيـــــون أيـــــش يف؟ ســـــكت، قلـــــتك

ًاملحـدود إذا هنايتـه العـرش، : حمـدود، قلنـا لـه: حمدود، أم ال حمـدود؟ قـال
ك أنــه فــوق العــرش مالئكــة كروبيــون، فــوق املالئكــة الكروبيــون مــا  وبزعمــ

ًنعـــم، إذا إذا قـــال : ًإال العـــدم ألـــيس كـــذلك مـــا دام الكـــون حمـــدودا؟ قـــاليف 
 عـــىل العـــرش فلـــيش أنـــت تنـــسبهم إىل أهنـــم -عـــز وجـــل-سلفيون إن اهللا الـــ

مـــاذا جييــــب ...مكـــان، ولـــيس هنـــاك مكـــان؛ ألن اخللـــق انتهـــى، يف جعلـــوه
فهـــذا منطـــق يتامشـــى مـــع نـــصوص  . ريقـــهعحـــسبه أن يبلـــ! املفحـــم باحلجـــة
 كيـف اسـتوى؟ ال )٥:طـه (﴾﴿: الـرشيعة، اهللا قـال

نــدري، هــل نــدري صــفة مــن صـــفاته تعــاىل بــام ســبق الكــالم عليهــا، الـــسمع 
ًوالبرص والكالم؟ ال، إن كنـا نـدري شـيئا عـن ذاتـه، فنـدري شـيئا عـن صـفاته،  ً



 
 

٤٨ 
وإن كنــــا ال نـــــدري فـــــال نـــــدري، نحـــــن بـــــس مؤمنـــــون بكـــــل مـــــا جـــــاء عـــــن اهللا 
ورســـوله، نثبـــت مـــا أثبـــت وننفـــي مــــا نفـــى، لـــيس كمثلـــه يشء وهـــو الــــسميع 

 .-عز وجل- هذا منتهى علوم البرش كلهم إذا وقفوا مع قول اهللا البصري،
  )٠٠: ٠٠: ٥١٦/٤٠) (٠٠: ٥٠: ٥١٥/٤٣" (اهلدى والنور"



 
 

٤٩ 

 
 "بذاتـه" بعد أن تكلم عىل جواز وصف اهللا تعاىل بلفظتـي –رمحه اهللا –قال الشيخ [

 مــع أن هــذا مل يــرد عــن "بــائن مـن خلقــه" "تــهاهللا فــوق العــرش بذا"قــوهلم  يف "بـائن"و
كل مكـان اضـطر أئمـة الـسلف أن يتلفظـوا  يف الصحابة لكن ملا ظهر قول اجلهمية بأن اهللا

 :]بذلك، قال
القــرآن الكــريم أنــه غــري خملــوق؛ فــإن هــذه ال  يف ًومثــل هــذا متامــا قــوهلم

وتعـــاىل ال كـــالم اهللا تبــارك : ًتعرفهــا الـــصحابة أيــضا وإنـــام كــانوا يقولـــون فيــه
ك وكـان ينبغـي الوقــوف فيـه عنــد هـذا احلـد لــوال قـول جهــم  يزيـدون عـىل ذلــ

إنـــه خملـــوق ولكـــن إذا نطـــق هـــؤالء بالباطـــل وجـــب : وأشـــياعه مـــن املعتزلـــة
عــىل أهــل احلــق أن ينطقــوا بــاحلق ولــو بتعــابري وألفــاظ مل تكــن معروفــة مــن 

ني ســئل عــن وإىل هــذه احلقيقــة أشــار اإلمــام أمحــد رمحــه اهللا تعــاىل حــ، قبــل
القـــرآن إنـــه خملـــوق أو غـــري خملـــوق هـــل هلـــم  يف الواقفـــة الـــذين ال يقولـــون
َومل:  ثــم يــسكت؟ قــال"كــالم اهللا ": رخــصة أن يقــول الرجــل  يــسكت؟ لــوال ِ

ــث تكلمــوا فــيام تكلمــوا  مــا وقــع فيــه النــاس كــان يــسعه الــسكوت ولكــن حي
 ٢٦٣ص ("مــسائله" يف  ســمعه أبــو داود منــه كــام"ألي يشء ال يتكلمــون؟ 

- ٢٦٤(. 
 ).١٨ص"(خمتصر العلو" 



 
 

٥٠ 

 
 ]:"خمترص العلو" يف قال اإلمام[

 ممــــن رصحــــوا ]أي بــــأن القــــرآن غــــري خملــــوق [ وأقـــدم مــــن رصح بــــذلك
مــــن  [)١٤٩(ترمجــــة  يف  عمــــرو بــــن دينــــار كــــام تقــــدم:باســــمه مــــن الــــسلف

ً وأمــا الــصحابة فلــم أر نــصا رصحيــا ،)١٢٦( وقــد تــويف ســنة ]خمتــرص العلــو ً َ
 يف ًصــحيحا عــن أحــد مــنهم، اللهــم إال عمــوم قــول عمــرو بــن دينــار املتقــدم

ـــأن القـــرآن الكتـــاب هنـــاك ً، وظنـــي أن فيـــه تغليبـــا فقـــد صـــح عـــنهم القـــول ب
وإىل . لعــدم احلاجــة إليــه يومئــذ "غــري خملــوق": كــالم اهللا، ولكــن مل يقولــوا

هـــل هلـــم رخـــصة أن :  اهللا تعـــاىل حـــني ســـئلهـــذا أشـــار اإلمـــام أمحـــد رمحـــه
َومل يــسكت؟ لــوال مــا وقــع فيــه :  ثــم يــسكت؟ قــال"كــالم اهللا":  الرجــليقــول ِ

  مــوا فــيام تكلمـــوا ألي يشء كل الــسكوت، ولكــن حيــث تالنــاس كــان يــسعه
 !ال يتكلمون؟

 ) .٢٦٤ -٢٦٣ص (رواه عنه أبو داود 
 :ولذلك قال احلافظ ابن عدي

 ."القرآن  يف اهللا عنهم اخلوضال يعر ف للصحابة ريض "

                                                
كــت النــاس منــذ ســبعني ســنة أصــحاب رســول اهللا ص فمــن أدر:  بــن دينــار املتقــدم هــوو عمــرقــول) ١(

 .فإنه كالم اهللا منه خرج وإليه يعود، وما سواه خملوق إال القرآن، اهللا خالق: دوهنم يقولون
 .إسناده صحيح مسلسل بالثقات احلفاظ: قال األلباين



 
 

٥١ 
 ):٢٤٤ص ( فقال "األسامء" يف وعلق عليه البيهقي

ــزعم أن  يف إنــام أراد بــه أنــه مل يقــع: قلــت" الــصدر األول وال الثــاين مــن ي
القـرآن خملـوق، حتــى حيتـاج إىل إنكــاره، فـال يثبـت عــنهم يشء هبـذا اللفــظ 

 تعــاىل ومتجيــده ، لكــن قــد ثبــت عــنهم إضــافة القــرآن إىل اهللا"غــري خملــوق"
 ."بأنه كالم اهللا تعاىل

أثـر جعفــر  يف عــن ابـن املــديني أنـه قــال) ٢٤٧ص (وأمـا مــا رواه البيهقـي 
 ."ليس بخالق وال خملوق"): ١٤٤(الصادق املتقدم برقم 

 ."زمان أقدم من هذا  يف ال أعلم أنه تكلم هبذا الكالم"
 مــن جعفــر قلــت فهــو عــىل مــا أحــاط بــه علمــه، فــإن عمــرو بــن دينــار أقــدم

عـــىل أنـــه قــد روى مثلـــه عـــن عـــيل بـــن .كــام تعـــرف ممـــا ســـبق مــن تـــرمجتهام 
وكانــــت وفاتــــه ســــنة ) ١٣(الرتمجــــة  يف احلــــسني زيــــن العابــــدين كــــام تقــــدم

 .السند إليه ضعف كام سبق يف فهذا أقدم وفاة منهام، لكن) ٩٣(
  .)١٧٥–١٧٤ص"خمتصر العلو"



 
 

٥٢ 

 
 فبايعناه فكان فيام أخذ صحديث عبادة بن الصامت دعانا رسول اهللا  يف جاء: السائل

منشطنا ومكرهنا، وعرسنا ويرسنا، وأثرة علينا، وأن  يف علينا أن بايعناه عىل السمع والطاعة
ًإال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهللا فيه برهان«: ال ننازع األمر أهله قال  فالسؤال املطروح» ً

 هو توضيح معنى الكفر البواح؟
 يف  يعنــي الكفــر الــرصيح الــذي لــيس عنــد صــاحبه حجــة يقتنــع هبــا:الــشيخ

ُنفـــسه فـــضال عــــن أن يـــستطيع أن ي  هبـــا غــــريه، فاحلجـــة هنــــا هـــي احلجــــة َعِنــــْقً
ّالقاطعــة البينــة؛ أن يــأيت بحجــة عــىل الكفــر الــذي نــسميه نحــن، أمــا إذا كــان 

خلـــروج عليـــه؛ ألنـــه خـــالف معهودنـــا جـــاء بحجـــة هـــو مقتنـــع هبـــا فـــال جيـــوز ا
وخـــالف معلوماتنـــا، وهبـــذا نعلـــل فتنـــة املـــأمون العبـــايس حيـــث خـــرج عـــىل 

خالفتـــه بقولـــه بـــأن القـــرآن خملـــوق، فهـــم مـــا خرجـــوا  يف العـــامل اإلســـالمي
فنجــد العــامل اإلســالمي يومئــذ وفيــه العلــامء الفطاحــل مــن املحــدثني ..عليــه

كـــانوا بـــال شـــك يعنـــي أقـــوى منـــا والفقهـــاء واألئمـــة مـــا خرجـــوا علـــيهم وهـــم 
اخلــروج علــيهم؛ لكــنهم ملــا كــانوا يتبنــون هــذا احلكــم وهــو أنــه ال  يف اليــوم

جيــــوز للمــــسلمني أن خيرجــــوا عــــىل حكــــامهم وأمــــرائهم إال إذا رأوا مــــنهم 
ًكفــرا بواحـــا، مــارأوا منـــه الكفـــر البــواح؛ ألن الكفـــر البــواح يمكـــن أن نفهمـــه  ً

ًبعـض املناسـبات بـام كـان معلومـا مـن الـدين   يف عنـه بعـض العلـامءِّعـربُبام ي
معرفتـــــــه اخلاصـــــــة والعامـــــــة، العـــــــامل  يف بالـــــــرضورة، يعنـــــــي حكـــــــم يـــــــشرتك

ًواجلاهــل فــإذا أعلــن احلــاكم يومــا مــا اســتباحة أمــر مقطــوع حتريمــه مــثال مــن  ً



 
 

٥٣ 
ًالدين بالرضورة حينئذ تسقط البيعة التـي بويـع هبـا؛ ألنـه ارتكـب كفـرا بواحـا  ً

خلــــق القــــرآن صــــحيح أهنــــا خطــــأ بــــال شــــك لكــــن أيــــن ًرصحيــــا، أمــــا مــــسألة 
هــذه القــضية لكــن  يف  علــامء الــسلف الــصحابة األولــون مــا تكلمــوا،الــدليل

ًملــــا خرجــــت املعتزلــــة هبــــذه العقيـــــدة الباطلــــة املنحرفــــة طبعــــا عــــن األدلـــــة 
ن كـــالم اهللا خملـــوق؛ اضـــطر علـــامء الـــسنة وبخاصـــة مـــنهم إ :الـــرشعية فقـــالوا

 هـذا القـول بنقيـضه وهـو الـصفة، وأن يقولـوا كـالم علامء احلديث أن يقـابلوا
ًاهللا صـــفة مـــن صـــفاته وال يعقـــل أن يكـــون خملوقـــا لكـــن هـــذا أشـــبه يشء بـــام  ُ
يــسمى بعلــم الكــالم، ولنقــل عبــارة أخــرى أشــبه يشء بالفلــسفة مــن يفهــم أن 
هــذه صــفة والــصفة تبــع للــذات، والــذات قديمــة والــصفات قديمــة فيلــزم منــه 

، هــــذه أمــــور اجتهاديــــة ..ًا؛ ألن هــــذا صــــفة للخــــالقأن الكــــالم لــــيس خملوقــــ
استنباطية وليست كل أمـور اجتهاديـة اسـتنباطية باطلـة وال هـي كلهـا صـواب 
لكــن خيتلــف األمــر بــني مــا هــو منــصوص عليــه وبــني مــا هــو بطريــق االجتهــاد 
واالســتنباط لــذلك نجــد العلــامء يومئــذ مــا قــابلوا ضــاللة املهــدي بــاخلروج 

ًء بـأمر منكـر لكـن مـا جـاء كفـرا بواحـا، ولـذلك لقـوا مـا عليه؛ ألنه صحيح جـا ً
لقــوا مــن التعــذيب والــسجن وربــام املــوت والقتــل ومــا خرجــوا عليــه، وهنــا 
ّاآلن نحـــن بعـــد أن تبـــني لنـــا مـــا هـــو الكفـــر البـــواح ورضبنـــا بعـــض األمثلـــة مـــا 

هــذا العــرص حيــث ال بيعــة، أنــا أعتقــد أن الــذين  يف فائــدة فهــم هــذا احلــديث
ثني، هـــــم َدْحــــُ وأمثالــــه هـــــم مــــن مجاعــــة اخلــــوارج املالــــسؤالا يثــــريون هــــذ

حيملــون الفكـــر اجلديـــد الــذي تبنتـــه مجاعـــة ســموا بحـــق أو بباطـــل بجامعـــة 
 ...الكفر واهلجرة

  )٠٠: ٥٧: ٠٥/ ٢١١" (اهلدى والنور"



 
 

٥٤ 

 
  ]:قال اإلمام[

 أن كـالم اهللا عــز يف ال شـك أن اإلباضــية وكـل مــن دان بـرأهيم وبعقيــدهتم
وجــل خملــوق، ومــن ذلــك هــذا القــرآن املعجــز خملــوق، وكــذلك مــن نفــى 
إنكــار رؤيــة املــؤمنني لــرب العــاملني يــوم ال ينفــع مــال وال بنــون إال مــن أتــى 
ك أن هــؤالء املنكــرين لكــون القــرآن كــالم اهللا حقيقــة  اهللا بقلــب ســليم، ال شــ

هلــم ًولــيس خملوقــا، وأن اهللا عــز وجــل يمــتن عــىل عبــاده املــؤمنني فيــتجىل 
يـوم القيامــة، ويــوم يـدخل املــسلمون اجلنــة، هــذا اإلنكـار فيــه ضــالل واضــح 

مــن تبينـــت لـــه : ًجــدا، وأمـــا أن هــذا الـــضالل كفـــر ردة عــن الـــدين أو ال، نقـــول
 يف احلجــة ثـــم أنكرهـــا فهـــو كــافر مرتـــد عـــن دينـــه، لكــن مـــن أنكـــر ذلـــك فهـــو

نيـــة مـــن ضـــالل، ونحـــن ال هيمنـــا أن نقـــول فـــالن مـــن النـــاس أو الطائفـــة الفال
ّالل؛ ألن املقـــصود هـــدايتهم وأن ُالنــاس هـــم كفـــار، حـــسبنا أن نقـــول هـــم ضـــ

 ..يعرفوا أهنم عىل خطأ وعىل ضالل حتى يعودوا إىل الصواب
  )٠٠:٤٩:٣٣/ ٣١٠"(اهلدى والنور"



 
 

٥٥ 

 
   ]:قال اإلمام[

لقـايض اجلهمـي املـشهور وهـو  ا– عـىل وزن فـؤاد –دؤاد أمحـد بـن أيب 
ِالذي بسببه امـتحن اإلمـام  أمحـد وأهـل الـسنة بالـرضب واهلـوان عـىل القـول ُ

 يف نفــــسه ومالـــه بــــام هـــو مــــذكور يف بخلـــق القــــرآن، ثـــم ابــــتيل ابـــن أيب دؤاد
وغــريه عاملــه اهللا بــام يــستحق مــات ســنة ) ٢/٩٣ ("الــشذرات "ترمجتــه مــن 

)٢٤٠. ( 
  .)١٩٥ص"(خمتصر العلو"



 
 

٥٦ 


﴿﴾

 
ـذهبي[ ـر الــ ـو" يف ذكــ ـرآن "العلــ ـالوا أن القــ ـل الـــضالل قــ ـالم أن أهــ ـه اهللا كــ ـه وتنزيلــ  وأنــ

ــا جعلنــاه إنــا[ دلــيلهم يف وذكــروا ،"خملــوق  إال نيكــو ال واملجعــول :قــالوا و]عربيــا قرآن
 .]اًخملوق

ًفعلق اإلمام عىل ذلك قائال[ ّ:[ 
، وكأنـه لـذلك مل يتعـرض املـصنف لـرده، هذا القول باطل ظاهر الـبطالن

هــذا التعليــق مــن اإلشــارة إىل بعــض اآليــات التــي اســتدل  يف لكــن ال بــد لنــا
 ال "جعــل"إن لفظــة : هبــا أهــل احلــديث عــىل بطالنــه، فقــد قــالوا مــا ملخــصه

ـــى  ـــأيت بمعن ـــُلـــام ذُك "خلـــق"ت  :رت، ويف أي مكـــان وقعـــت، كقولـــه تعـــاىلِك
﴿﴾هنـا ت، فليـس 

ــــى اخللــــق قطعــــا، بــــل إن اهللا تعــــاىل قــــد أضــــاف هــــذه اللفظــــة إىل بعــــض  ًبمن
 »رحــل أخيــه يف جعــل الــسقاية«: يوســف عليــه الــسالم يف املخلــوقني فقــال

 فهـل ﴾﴿: املرشكني يف بل قال
تعــاىل اهللا عــن تفــسري املبتدعــة ! ؟...املعنــى أن املــرشكني خلقــوا املالئكــة 

ً علوا كبريا َهلكالم ً. 



 
 

٥٧ 
فـإذا تبـني هـذا كـان ال بـد مـن تفـسري اللفظـة املـذكورة بـالنظر إىل املوضــع 

 إنــــام هــــو ﴾ً عربيــــاًجعلنــــا قرآنــــا﴿ :وردت فيــــه، فــــإذا كــــان قولــــه تعــــاىلالــــذي 
ًالقــرآن قطعــا، وكــان القــرآن مــن كالمــه تعــاىل قطعــا، وكــان كالمــه صــفة مــن  ً
صـــفاته، وصـــفاته تعـــاىل كلهـــا أزليـــة غـــري خملوقـــة كذاتـــه، مل جيـــز حينئـــذ أن 

إن : فــاملعنى:  هــذه اللفظــة بــام ينــايف هــذه األمــور املقطــوع هبــا، قــالواَّرسَفــُت
هـا وهـو قـادر عـىل أن يـتكلم بـام شـاء منهـا اهللا تعاىل ملا كان يعلم األلسنة كل

جعلنــاه ﴿متــى شــاء، فــإن شــاء تكلــم بالعربيــة، وإن شــاء تكلــم بالعربيــة، قــال 
ًقرآنـا عربيــا ً أي جعلـه عربيــا مــن كالمـه، كــام جعــل التـوراة واإلنجيــل عربيــا ﴾ً ً

مــن كالمـــه، ذلـــك ألنـــه أرســـل كـــل رســول بلـــسان قومـــه ليبـــني هلـــم، كـــام قـــال 
رصفنـاه مـن لغـة إىل أخـرى، ولـيس : "جعلنـاه"معنى قولـه  ف،كتابه يف تعاىل

 ) .١٢٤ – ١٢٣ص  ("انظر الرد عىل املرييس".خلقناه 
  .)١٧٥ص"(خمتصر العلو"
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  ]:قال اإلمام[

لــشيخ مــن غرائــب هــذا الزمــان وعجائبــه أن يتجــرأ أحــد اإلباضــيني وهــو ا
ًأمحـد بـن محـد اخللــييل ويؤلـف كتابـا سـامه بغــري اسـمه َ  ! " احلـق الــدامغ ": ِ

ـــرص فيـــه ملذهبـــه اجلنـــة، وقـــوهلم  يف إنكـــارهم رؤيـــة املـــؤمنني لـــرهبم يف انت
وقــد ســلك فيـه طريقــة أســالفه .النـار  يف بخلـق القــرآن، وبخلـود أهــل الكبــائر

ل الــسنة، وجعلهــا تأويــل أدلــة أهــ يف مــن املعتزلــة وغــريهم مــن أهــل األهــواء
ًظنيـــة الداللــــة أو الثبـــوت، فيقــــول مـــثال فــــيام كـــان مــــن القـــرآن وأخرجــــه عــــن  َ َ

َداللتــــــه الظــــــاهرة عــــــىل األقــــــل َ  والــــــدليل إذا اعــــــرتاه االحــــــتامل ســــــقط بــــــه ": َ
 .وغريها ) ٥٠ص  ! ("االستدالل 

وأمــا مــا اســتدل بــه هــو مــن اآليــات فتأوهلــا؛ لتوافــق مذهبــه؛ كمثــل تأويلــه 
ـــأول قولـــه﴾إىل رهبـــا نـــاظرة.وجـــوه يومئـــذ نـــارضة ﴿ :لقولـــه تعـــاىل : ؛ فإنـــه ت

وفـــيام كـــان مـــن ! ومـــع ذلـــك فهـــي عنـــدهم قطعيـــة ! منتظـــرة :  أي﴾نـــاظرة﴿
الـــسنة واحلـــديث وتبـــني لـــه أن التأويـــل غـــري نـــاجح فيـــه اســـتعمل فيهـــا معـــول 

 ):٦٢ص (اهلدم، وهو قوله 
 ه حجـة ومهام يكن فـإن هـذه األحاديـث آحاديـة، واآلحـادي ال تـنهض بـ"
شنـــشنة نعرفهــــا مـــن أخــــزم، يلهـــج بــــذلك أهــــل  ! "...األمـــور االعتقاديــــة يف 



 
 

٥٩ 
كــل زمـان، وبخاصــة زماننــا هــذا الـذي كثــرت فيهــا الفــرق  يف األهـواء والبــدع

وإن ) ! ًوكــــل يــــدعي وصــــال بلــــيىل ولــــيىل ال تقــــر هلــــم بــــذاكا! (والطوائــــف 
صحيحة عجبـي مــن هــؤالء ال يكــاد ينتهـي، يــردون االســتدالل باألحاديــث الــ

ك احلجــة الواهيــة، ومــن جهــة أخــرى هــم يــستدلون باألحاديــث الــضعيفة  ّبتلــ ِ
الـــسنة الـــصحيحة؛ بـــل وباآلثـــار املوقوفـــة  يف واملوضـــوعة، ومـــا ال أصـــل لـــه

ًالواهيــة، وكتــاب اخللــييل املــذكور آنفــا مــشحون بــام ال يــصح مــن املرفــوع  ِ
 .واملوقوف

  ).١٢/٢/٩٢٥"(الضعيفة"
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 ]:قال اإلمام[
عـــــدة أن أبـــــا حنيفـــــة كـــــان .. روايـــــات]أي تـــــاريخ بغـــــداد [" التـــــاريخ " يف 
بعــضها فوجــدهتا ال خيلــو  يف إال أننــي دققــت النظــر.القــرآن خملــوق : يقــول

يـــب عـــن اإلمـــام مـــن قـــادح، ولعـــل ســـائرها كـــذلك، الســـيام وقـــد روى اخلط
 .القرآن خملوق: مل يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول: أمحد أنه قال

 رمحـه اهللا وعلمـه، فـإن صـح عنـه وهذا هو الظـن باإلمـام أيب حنيفـة: قلت
 الروايـة الثابتـة عنـه يف خالفه، فلعل ذلك كان قبل أن يناظره أبو يوسـف كـام

ه ســتة أشــهر، اتفــق معــه ٍ فلــام نــاظره وألمــر مــا اســتمرت مناظرتــ،الكتــابيف 
 فهـــو "القـــرآن خملـــوق":ًأخـــريا عـــىل أن القـــرآن غـــري خملـــوق، وأن مـــن قـــال

 .كافر
نــه مل تأخــذه إ فالواقــع مــن األدلــة الكثــرية عــىل فــضل أيب حنيفــة يف وهــذا
 ومل يـــستكرب عـــن متابعـــة تلميـــذه أيب يوســـف حـــني تبـــني لـــه أن احلـــق ،العـــزة
 . فرمحه اهللا تعاىل وريض عنه،معه

ًا يؤســـــف لـــــه أشـــــد األســــف، أن كثـــــريا مـــــن أتباعـــــه، وبخاصـــــة ولكــــن ممـــــ
املتأخرين منهم، قد تأولوا كالمه هـذا بـام يعـود إىل رده وذلـك بحملـه عـىل 



 
 

٦١ 
، فهـذا الـشيخ  فـيام أظـن–الكالم النفيس، كـام قـد سـبقت اإلشـارة إىل ذلـك 

 يعلــق عــىل منــاظرة –الــسلف  يف ، والطعــن حامــل رايــة اخللــف–الكــوثري 
كــالم اهللا تعــاىل،  يف ، فيقــول بعــد أن ذكــر املــذاهبيب حنيفــةأيب يوســف أل

ــأن كــالم اهللا تعــاىل بحــرف وصــوت زونبــ  أهــل احلــديث باحلــشوية لقــوهلم ب
 : قال!! وأنه ال عربة بخالفهم 

التحقيــق عائــد إىل إثبــات  يف ، وهــو(!)فبقــي النــزاع بيننــا وبــني املعتزلــة "
ف مـن احلـروف الـذي هـو َّلـَؤًملكالم النفس ونفيـه، وأن القـرآن هـو، أو هـذا ا

حــدوث الكــالم احلــيس،  يف َأوال ً، فــال نــزاع لنــا) أي مــسموع(كــالم حــيس 
ثبـــــوت  يف وعـــــىل البحــــث واملنـــــاظرة.قـــــدم النفـــــيس لــــو ثبـــــت  يف وال هلــــم

الكــالم النفــيس وكونــه هــو القــرآن ينبغــي أن حيمــل مــا نقــل مــن منــاظرة أيب 
 عـــىل أن مـــن قـــال بخلـــق حنيفـــة وأيب يوســـف ســـتة أشـــهر، ثـــم اســـتقر رأهيـــام

 !"القرآن فهو كافر 
إنكــار أن القــرآن كــالم اهللا تبــارك  يف كـذا التقــي الكــوثري مــع املعتزلـةوه

 ومـــن أمثالـــه ممـــن يتظـــاهرون هوتعـــاىل، ولكـــن بطريقـــة اللـــف والـــدوران منـــ
ومـــــا ختفـــــي صـــــدورهم أكـــــرب، فـــــإهنم !! بـــــأهنم مـــــن أهـــــل الـــــسنة واجلامعـــــة 
هنم إذا ســـئلوا مـــن إ مـــسموع، ولـــذلك فـــيقولــون بـــالكالم النفـــيس، وهـــو غـــري

ًالـــذي تكلـــم بـــالقرآن أوال، ومـــن الـــذي ســـمعه منـــه؟ أوال، فـــإهنم ال حيـــريون  ً
ىل إنـام يرجـع قـوهلم إىل أن القـرآن ا واحلقيقة أن النفـاة لكـالم اهللا تعـ،ًجوابا

ليس كالم اهللا، وإذا كان كذلك فـسواء كـان أول مـن تكلـم بـه بكـالم مـسموع 
د علـــيهام الـــسالم، فـــإن قـــوهلم يلتقـــي مـــع كفـــار قـــريش هـــو جربيـــل أو حممـــ
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 ﴾إن هـــذا إال قــــول البــــرش﴿: القــــرآن يف الـــذين حكــــى اهللا عــــنهم أهنـــم قــــالوا

ن مل يقولوا مثلهم إنه قول البرش، فهـم قـائلون وال بـد إنـه قـول جربيـل إفإهنم 
إن هــذا ﴿الغــرض مــن قــوهلم  يف أو غــريه مــن اخللــق، فهــم مــشرتكون معهــم

 فـــاهللا املـــستعان عـــىل هــــذا ، أنـــه لـــيس مـــن كـــالم اهللا تعـــاىل﴾إال قـــول البـــرش
الضالل الـذي وصـل إليـه كثـري مـن اخللـف، وتلـك عقوبـة هلـم مـن اهللا تعـاىل 

زمــــرهتم،  يف النحــــرافهم عــــن مــــذهب الــــسلف وأهــــل احلــــديث حــــرشنا اهللا
 : من أجل ذلك قال وكيع بن اجلراح،وأماتنا عىل ملتهم

لـــــوق؛ فإنـــــه مـــــن رش قـــــوهلم، وإنـــــام القـــــرآن خم": ال تـــــستخفوا بقـــــوهلم"
) ٧١ص ( " أفعـــــــال العبـــــــاد " يف رواه البخـــــــاري ! "يـــــــذهبون إىل التعطيـــــــل

 ):٢٥٤ص(البيهقي عقبه قال و
وقــد روينــا نحــو هــذا عــن مجاعــة آخــرين مــن فقهــاء األمــصار وعلامئهــم "

 يف ريض اهللا عنهم، ومل يصح عندنا خـالف هـذا القـول عـن أحـد مـن النـاس
 ."لتابعني ريض اهللا عنهم أمجعنيزمان الصحابة وا

  .)١٥٧ –١٥٦ص"( خمتصر العلو"
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ـذهبي[ ـ ـال الــ ـ ـو يف قــ ـ ــــالقرآن :مــــن قــــال": يقــــول اإلمــــام أمحــــد ]:العلــ  لفظــــي ب
 ." فهو جهمي– يريد القرآن -خملوق

   ]:ًقال اإلمام معلقا عىل هذا األثر[
أخرجـــه .عـــن أبيـــه نحـــوه ) ٢٩ص  ("الـــسنة" يف بـــد اهللا بـــن أمحـــدواه عر

 :بإسناد صحيح، وقال) ٢٦٦ص  ("األسامء" يف البيهقي
، "يريـــد القـــرآن":  ابنــه عبـــد اهللا، وهـــو قولــهههـــذا تقييــد حفظـــه عنـــ: لــتق"

اللفـظ خــالف مـا حكينــا حتـى نــسب  يف فقـد غفـل عنــه غـريه ممــن حكـى عنــه
 . "اإليه ما تربأ منه فيام ذكرن

 ن نظـــر؛ ألن حقيقـــة األمـــر أ"...فقـــد غفـــل عنـــه غـــريه " :ويف قولـــه: قلـــت
ك ــ ك عنــه  يف اإلمــام أمحــد كــان يطلــق ذل ــ كثــري مــن األحيــان، وممــن روى ذل

ًالكتـــاب، وكـــذا أبـــو داود كـــام ســـأبينه قريبـــا  يف ه كـــام يـــأيتُابنـــه عبـــد اهللا نفـــس
فحفظـه عنـه ًفـاحلق أن أمحـد أطلـق غالبـا، ! فهل جيـوز أن ينـسبا إىل الغفلـة؟

ًمجــع، وقيـــد مـــرة بيانــا ودفعـــا ملـــا قــد يتـــوهم مـــن اإلطــالق أن نطقنـــا بـــالقرآن  ً
لــيس مــن أفعالنــا، وهــذا خــالف مــا هــو مقــرر عنــد أهــل الــسنة أن أفعــال العبــاد 

 يف  خملوقــه كــام رشحــه اإلمــام البخــاري رمحــه اهللا تعــاىل- ومنهــا النطــق –



 
 

٦٤ 
ـــــ"خلـــــق أفعـــــال العبـــــاد"كتابـــــه  ل ااب والـــــسنة، وأقـــــو بأدلـــــة قاطعـــــة مـــــن الكت
 اإلمـــام أمحـــد رمحـــه اهللا تعـــاىل هبـــذا القيـــد أنـــه ال يعنـــي نطـــق َّفبـــني .الـــسلف

التـــايل، فإنـــه خملـــوق، وإنـــام يريـــد كـــالم اهللا تعـــاىل، وهبـــذا يتفـــق اإلمـــام مـــع 
تلميــذ البخـــاري الــذي كـــان يفـــرق بــني الـــتالوة واملتلـــو، كــام حكـــاه البيهقـــي 

  اهللا تعــاىل كــان يوافــق البخــاريومــسلم بــن احلجــاج رمحــه": وغــريه، وقــال
 ."التفصيليف 

ذلـــك، وبـــني  يف وهـــو الـــذي رشحـــه املـــصنف رمحـــه اهللا تعـــاىل، وأحـــسن
 ومـــن وافقـــه مـــن –أكثـــر الروايـــات عنـــه  يف –فـــرار اإلمـــام أمحـــد  يف الـــسبب

وراجــــــع لــــــه كــــــالم اإلمــــــام .هللا عاقبــــــة األمــــــورالقــــــول بالتفــــــصيل املــــــذكور و
 .فإنه مهم) ١٨٤ص  ("االستواء" يف رسالته يف اجلويني

  ) ٢١١ص"(خمتصر العلو"



 
 

٦٥ 

 
 هل جيوز القول بأن لفظنا بالقرآن خملوق؟: السائل
العــرص  يف اعتقــادي ال حاجــة وال مــربر إلثارهتــا يف  هــذه املــسألة:الــشيخ

لمــة، ســواء ًاحلــارض؛ ألهنــا قــد تكــون ســببا إلســاءة فهــم الــسامعني هلــذه الك
َأثبتـت أو نفيــت، فـإذا قيــل ِ ُ َ ِ ْ لفظـي للقــرآن خملـوق، ممكــن أن يؤخـذ عــىل أن : ُ

زمانــــه، وهــــو  يف إمــــام املحــــدثني يف القــــرآن نفــــسه خملــــوق، وهــــذا مــــا وقــــع
اإلمــــام البخـــــاري، فكبـــــار أصـــــحابه وكثـــــري مـــــن حفـــــاظ احلـــــديث خاصـــــموه 

ــ يف ه؛ ألنــه قــال هــذه الكلمــة، واآلن نحــن لــسناُوَادَوعــ صدد ويف هــذا هــذا ال
االعتقـــاد  يف العـــرص؛ ذلـــك ألن مجـــاهري املـــسلمني اليـــوم حيـــنام يـــشاركوننا

 بــأن القــرآن كــالم اهللا، وكــالم اهللا غــري خملــوق، هــم يفــرسونه بتفــسري معــروف
ــأن كــالم اهللا تبــارك وتعــاىل نفــيس ولــيس كالمــا لفظيــا مــسموعا يف  ًكتــبهم؛ ب ً ً

 يكفينــا وال نريــد أن نثــري عنــد املــصطفني األخيــار، فــاخلالف اآلن املوجــود
ًخالفـــا قـــديام كـــان بـــني أهـــل الـــسنة أنفـــسهم، فـــاخلالف املوجـــود اليـــوم بـــني  ً
أهـل الـسنة وأتبـاع أهـل احلـديث واملخـالفني هلـم، ممـن ينتمـون إىل مـذهب 

ِنثــريه [املاتريــدي أو األشــعري هــذا اخلــالف يكفينــا، فــام جيــوز بيننــا نحــن ] ُ
اآليــــة  يف كــــالم حقيقـــي مــــسموع كــــامالـــذين نقــــول بــــأن كـــالم اهللا عــــز وجــــل 

 .)١٣:طه(﴾﴿: الكريمة
 لفظي بالقرآن خملوق؟: هل جيوز يل أن أقول: أما
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 يف العــــرص احلــــارض، فهــــو يف مــــا الــــذي يرتتــــب مــــن وراء هــــذا وخاصــــة

العــــــرص  يف إنــــــه غــــــريذي موضــــــوع اآلن: اعتقــــــادي وهــــــذا خالصــــــة جــــــوايب
 عنــــده شــــبهة أو إشــــكال - فــــرد مــــن األفــــراد - احلــــارض، أمــــا إذا كــــان إنــــسان

ًحول هذه الكلمـة سـلبا أو إجيابيـا، ممكـن هـذا البحـث معـه عـىل انفـراد، أمـا  ً
نثريهــــا مجاعيــــة هكــــذا بــــني النــــاس ويمكــــن أكثــــرهم فكــــره خــــايل عــــن هــــذا 
ًاملوضـــوع إطالقـــا، ســـواء قيـــل بأنـــه جيـــوز بمعنـــى كـــذا، أو ال جيـــوز إذا كـــان 

 .بمعنى كذا
 . هذا السؤالهذا جوايب عن

  )٠٠: ٣٢: ٣٠/ ٢٤٧" (هلدى والنورا "
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: 
، ينقل ذلك صاحب الطحاوية »الفقه األكرب« يف يقول اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا: السؤال

 إىل آخر» والقرآن عىل األلسنة مقروء، ويف الصدور حمفوظ«: بالنسبة للقرآن الكريم يقول
 .»وقولنا بالقرآن خملوق«: قوله يقول وهذا الشاهد إن شاء اهللا، يقول

قــويل بــالقرآن : مــن قـال«:  يقـول احلكمــي عــامل مـن علــامء الــسعودية رمحـه اهللا يقــول
، ومعلـوم االثنـني عقيـدهتم سـلفية »خملوق فهو جهمي، ومن قال غري خملوق فهو مبتـدع

 أقوال العلامء؟يف  احلمد هللا ومن العلامء األجالء، فام القول
 خيتلـف األمـر أخـي بـني القــصد، وهـذا اخلـالف الواقـع بـني اإلمــام :الـشيخ

 يف البخــاري إمــام املحــدثني، واإلمــام الــذهيل أيــضا ًمــن كبــار أئمــة احلــديث
بخــــارى، حتــــى قــــام الــــذهيل عــــىل البخــــاري واضــــطره إىل أن هيجــــر بلــــده، 

يقــــال مثــــل هــــذا املــــسألة فيهــــا دقــــة مــــن حيــــث التعبــــري، ومــــا كنــــت أحــــب أن 
مثــل هــذا اجلمـــع؛ ألنــه أشــبه مــا يكـــون اجلــواب بالفلــسفة، وقـــد  يف الــسؤال

أن : ترشد بعض األذهان عن املراد هبـذا الكـالم فيقـع املحـذور الـذي يقـول
مــن قــال لفظـــي بــالقرآن فهــو جهمـــي، تقــع هــذه املـــشكلة نفــسها، ملــاذا قـــال 

 اإلمام أمحد هذه الكلمة أو غريه؟
خطـــوة، أمـــا ..أن القـــرآن خملـــوق، ذريعـــة: ول القائـــل هـــذه ذريعـــة ليقـــألنـــه

التــدقيق وهــو الــذي عنــاه البخــاري أنــه أنــا تلفظــي أنــا فأنــا تلفظــي حــادث بــال 
تلفظـــــــي أنــــــا هـــــــو حـــــــادث ) أمل: (شــــــك، وأنـــــــا أتلفـــــــظ بــــــالقرآن اآلن فـــــــأقول



 
 

٦٨ 
أنا لفظي بـالقرآن خملـوق، قـد يفهـم بعـض النـاس : وخملوق، لكن ملا أقول
ك الــزمن كــان زمــن الــصولة أن القــرآن نفــسه هــو امل ــ خلــوق، وبخاصــة أن ذل

والدولـة للمعتزلــة، فــأراد اإلمــام أمحــد قطـع دابــر كــل وســيلة يــؤدي إىل تأييــد 
اجلهميــة واملعتزلــة ونحــو ذلــك، واآلن إذا عرفنـــا قــصد املــتكلم كــام أقـــول 

ــــا ملــــا أقــــول ــــا اآلن لفظــــي أن ــــا، هــــذا خملــــوق ألين أنــــا ) أمل(أنــــا : أن لفظــــي أن
 . الذي تكلم به فكالمه غري خملوق، هذا هو املقصودخملوق، لكن اهللا

  )٠٠: ٠٩: ١١/ ٢٦١" (اهلدى والنور"
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  ]:قال اإلمام[

ابــــن أيب [ولقــــد رأيــــت احلــــافظ الــــذهبي رمحــــه اهللا قــــد أنــــصف إســــحاق 
 - ١١/٤٧٧(آخرهـــا  يف  فقـــال"الـــسري" يف ترمجتـــه إيـــاه يف هـــذا] إرسائيـــل
٤٧٨:( 
ثـــم  ."أداه ورعـــه ومجـــوده إىل الوقـــف، ال أنـــه كـــان يـــتجهم؛ كـــال : قلـــت"
   روى

 :عنه أنه قال
  ."مل أقل عىل الشك، ولكني سكت؛ كام سكت القوم قبيل "

فهــــو عــــىل هــــذا ســــلفي املــــنهج؛ فهــــو مــــأجور إن شــــاء اهللا تعــــاىل، : قلــــت
وقفـه ومجـوده؛ لعـدم انتباهـه  يف مثلـه؛ أنـه أخطـأ يف يمكـن أن يقـال وغاية ما

ينفــع فــيام لــو مل جيهــر املبتدعــة بــالقول بخلــق القــرآن، ففــي  إىل أن الوقــوف
ك؛ ألنــه عــىل األقــل خمــالف ملــا كــان عليــه  هــذه احلالــة ال بــد مــن إنكــار ــ ذل

 .واهللا أعلم .السلف 
  ).٤٧٨-١٣/١/٤٧٧"(الضعيفة"
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  ]:قال اإلمام[

، ال يلــزم منــه "هــل هــو خملــوق": ال خيفــي أن جمــرد الــسؤال عــن القــرآن
، وإنــام ســأل عنــه لالســتزادة هأن الــسائل يقــول بــه؛ الحــتامل أنــه يقــول بخالفــ

 .واهللا أعلم.من علم املسؤول 
  .)١٦٢ص"(خمتصر العلو"
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: 
 ...بعضهم يقول هذا القرآن يقص: لةمداخ

ـشيخ جمـــاز، أن هـــذا القـــرآن الـــذي هـــو كـــالم اهللا :  هـــذا الـــذي يقـــال هنـــا:الــ
 .يقص عليكم كذا

   .....:مداخلة

 .عىل املجاز. ..:مداخلة
لــيس عــىل اصــطالحهم وإنــام عــىل االصــطالح أن :  أقــول املجــاز:الــشيخ
ا الكــــالم إىل بعــــض املــــواطن هــــو احلقيقــــة؛ ألن حيــــنام قــــسمو يف املجــــاز

ــى الــذي يتبــادر: حقيقــة أو جمــاز، قــالوا الــذهن أول مــا  يف احلقيقــة هــو املعن
ًيـسمع الكــالم، فـإذا انــرصفوا عنـه إىل معنــى غـري متبــادر سـموه تــأويال وال بــد 

إمــا أن تكــون : هــذه احلالــة مــن قرينــة، كــام يقولــون يف للمــصري إىل التأويــل
ً اجلملـة التـي سـموها جمـازا الـذي القرينة نقليـة أو عقليـة، لكـن حيـنام تكـون

ًيتبــادر مــن اجلملــة هــو املعنــى املــسمى جمــازا فهــو احلقيقــة وللمثــال عــىل 
:  واآليـــــة الكريمـــــة- رمحـــــه اهللا –ذلـــــك ممـــــا حفظتـــــه مـــــن كـــــالم ابـــــن تيميـــــة 

﴿﴾) فهنـا ال يتبـادر ألي عـريب املعنـى الـذي يـسمونه )٨٢:يوسـف 
تراهبــا وجباهلــا وأهنارهـا وإنــام يتبــادر مــن الــنص يف  القريــة هــذه: حقيقـة، أي

ــى  ــى الــذي يــسمونه جمــازا، فــإذا تــسميتهم ملثــل هــذا املعن ًالقــرآن هــذا املعن ً
ــــــــى الــــــــذي هــــــــو احلقيقــــــــة  يف باملجــــــــاز اصــــــــطالح خــــــــاص ال يغــــــــاير املعن



 
 

٧٢ 
: بعـض املـواطن هـو احلقيقـة، فـاآلن هنـا يف ًاصطالحهم فام يسمونه جمازا

ــى ال يتبــادر إىل الــذهن أ ن القــرآن هــو ذات يــتكلم فــيقص، لكــن يتبــادر املعن
 .ًالذي ذكرته آنفا

ًوهكــذا مــثال رضب مــثال آخــر ابــن تيميــة رمحــه اهللا فــيام إذا قــال العــريب ً :
األرض،  يف الـسامء وهــو يف هـذا جمـاز؛ ألن القمـر: رست والقمـر فيقولـون

ونحـو أنـه سـار والقمـر بجنبـه واضـع يـده : لكن هـل أحـد يفهـم ويتبـادر لذهنـه
ًرست مــع فـالن مــن البــرش؟ طبعــا : ذلـك مــن املعــاين التـي تفهــم فــيام لـو قــال

يطـــــابق ...املعنــــى احلقيقـــــي يتناســـــب مـــــع املتحــــدث عنـــــه فيـــــه ممـــــا: ًال، إذا
اصـطالحهم؛ ألنـه مـا هـو  يف جمـاز..رست والقمـر، هـذا جمـاز: الواقع، فهنا

املعنـى يف أرض واحـدة، لكـن هـذا ..مكـان واحـد يف احلقيقة؟ احلقيقـة أنـه
ًال يتبــادر إىل الــذهن إطالقــا، ولــيس هنــاك إال معنــى واحــد هــو املعنــى الــذي 

﴿...ًسامه جمازا وهو احلقيقـة التـي أرادهـا اهللا فـيام إذا جـاء هبـا 
﴾)٢٢:الفجر(. .﴿﴾) إىل آخـره )٤:املعـارج 

اصـــطالحهم، لكـــن هـــي  يف ًيـــة تـــشبه هـــذه اآليـــات، يـــسمونه جمـــازافهـــذه اآل
 .احلقيقة باصطالح أهل السنة 

  )٠٠:٠٧:١٠/أ٤٦"(رحلة النور"



 
 

٧٣ 

 
  ]:قال اإلمام[

 فثابتــة بــالتواتر، وأمــا شــفاعة القــرآن ففيهــا أحاديــث صأمــا شــفاعة النبــي 
 ).١١٦٥] (صحيح اجلامع["الصحيح"فانظر 

 .)٥٠٣ص"(امعضعيف اجل"



 
 

٧٤ 

 
 

  ]:قال اإلمام[

بــــأن القــــرآن : هنـــاك مــــع األســــف الــــشديد بعــــض الفـــرق اإلســــالمية تقــــول
 مـــن مـــصحف فاطمـــة عليهـــا جـــزءاملوجـــود اآلن بـــني أيـــدي املـــسلمني هـــذا 

هــو  حيــث أن مــصحف فاطمــة زعمــوا ضــاع، وهــذا الــذي بقــي لــدينا ،الــسالم
 إنــام القـرآن كـام أنزلــه عـىل قلـب حممــد عليـه الـصالة والــسالم ،الربـع كـذبوا

 .فهو بني أيدي املسلمني اليوم
 )٧٠٥/٠٠:٠٠:٤١("اهلدى والنور"



 
 

٧٥ 

 
  ٢...................................................................رسالة في إثبات صفة الكالم هللا تعالى

  ٣...........ذلك في ف وصوت،  وبیان بطالن قول األشاعرةباب كالم اهللا حقیقي ُیسمع بحر] ١[
  ٦...................................................باب إثبات الكالم هللا تعالى وذكر بعض من نفاه] ٢[

  ٨.....................................................................باب من أدلة إثبات صفة الكالم] ٣[
  ٩..................................................................................باب القرآن كالم اهللا] ٤[

  ١٢.................................................باب القرآن كالم اهللا والرد على من خالف ذلك] ٥[
  ١٥..............................................................باب ھل التوراة واإلنجیل كالم اهللا؟] ٦[

  ١٦.................................................................................باب التوراة محرفة] ٧[
  ١٧...........................ي كالم اهللا تعالى وضالل من خالفھمباب بیان عقیدة أھل السنة ف] ٨[

  ١٨............." منھ بدأ وإلیھ یعود،القرآن كالم اهللا غیر مخلوق:  "باب شرح قول سفیان] ٩[

  ١٩................................................................باب الصوت اإللھي واإلیمان بھ] ١٠[

  ٢١....................................................على أن اهللا تعالى یتكلم بصوتباب الدلیل ] ١١[
  ٢٢..........................................................باب ھل یوصف كالم اهللا تعالى بالِقَدم] ١٢[

  ٢٣....................................................صفة الكالم في باب بیان مذھب األشاعرة] ١٣[
  ٢٤............................................................................................باب منھ] ١٤[

اهللا یتكلم  بال آلة وال حروف، والحروف : "باب معنى ما ینسب ألبي حنیفة من قولھ] ١٥[
، والكالم على أقسام التوحید وما یقابلھ من "مخلوقة، وكالم اهللا تعالى غیر مخلوق

  ٢٦..............................................................................................الشرك
  ٤٩............................................................القرآن غیر مخلوق؟: باب ھل ُیقال] ١٦[

  ٥٠.............................................باب ذكر أقدم من صرح بأن القرآن غیر مخلوق] ١٧[
  ٥٢.................................................باب ھل القول بخلق القرآن من الكفر البواح] ١٧[

  ٥٤............................................................................................باب منھ] ١٨[
  ٥٥............................................. خلق القرآنفتنة في باب ذكر دور ابن أبي ُدَؤاد] ١٩[



 
 

٧٦ 
:  فقال﴾إنا جعلناه قرآنا عربیا﴿: باب الرد على من استدل على خلق القرآن بقولھ تعالى] ٢٠[

  ٥٦....................................................................المجعول ال یكون إال مخلوًقا
  ٥٨..................رآنباب التحذیر من كتاب لبعض أھل البدع انتصر فیھ للقول بخلق الق] ٢١[

كالم اهللا  في باب دفع تھمة القول بخلق القرآن عن أبي حنیفة وذكر بعض العقائد الضالَّة] ٢٢[
  ٦٠...............................................................................................تعالى

  ٦٣......................"من قال لفظي بالقرآن مخلوق فھو جھمي: "باب شرح قول أحمد] ٢٣[
  ٦٥..............................................باب ھل یجوز القول بأن لفظنا بالقرآن مخلوق] ٢٤[

  ٦٧................................................... قولنا بالقرآن مخلوق:باب حكم قول القائل] ٢٥[

  ٦٩.....................................القول بخلق القران لیسوا جھمیة كلھم في باب الواقفة] ٢٦[

  ٧٠...........أن السائل یقول بخلق القرآن؟" ھل القرآن مخلوق"ھل یلزم من سؤال باب ] ٢٧[

  ٧١........................................................... القرآن یُقصُّ:باب حكم قول بعضھم] ٢٨[

  ٧٣...............................................................................باب شفاعة القرآن] ٢٩[
  ٧٤..............................قرآن رب العالمین في طعنباب ذكر بعض أھل الضالل ممن ] ٣٠[

  ٧٥...................................................................................................الفھرس

 


